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 الصداق كتاب

 أسنض ا٭ري١ ع٢ً ايقزام َٔ ايهتاب ٚايغ١ٓ ؟

َِٝض }ا٭فٌ ؾٝ٘: ايهتاب، ٚايغ١ٓ، ٚاٱمجاع. أَا ايهتاب ؾكٛي٘ تعاىل:  ِٓنَي َغ َُِشِق  ِِ َٛاِيُه َِ ِٕ َتِبَتُػٛا ِبَأ َّ } ٚقٛي٘ {ََُغاِؾِشنَي......َأ ٔٗ َِّٓغا٤َ َفُزَقاِت َٚآُتٛا اي

...١ًَّ  .قاٍ أبٛ عبٝز: ٜعين عٔ طٝب ْؿػ بايؿضٜن١ اييت ؾضض اهلل. ٚقٌٝ: عب١ً َٔ اهلل يًٓغا٤ {ِِْش

 .عٝت٘. ٚأمجعٛا ع٢ً َؾضٚ"َا أفزقتٗا؟ قاٍ: ٚطٕ ْٛا٠ َٔ سٖب"ٚأَا ايغ١ٓ: ؾكٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يعبز ايضمحٔ: 

 
ُٜعز ؽضطا يف ايٓهاح ؟  أسنض سهِ ايقزام ؟ ٌٖٚ 

ُِ }تغٔ تغُٝت٘ يف ايعكز ٭ْ٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ. ٜظٚز ٜٚتظٚز نشيو، ٚ٭ٕ تغُٝت٘ أقطع يًٓظاع، ٚيٝغت ؽضطّا، يكٛي٘:  ِٕ َطًِٖكُت ِِ ٔإ ُِٝه ًَ َٓاَح َع َيا ُد

ُٗ ِٚ َتِؿٔضُمٛا َي َّ َأ ُٖ َُغُّٛ ِِ َت ََا َي َِّٓغا٤َ    "طٚز صد٬ّ اَضأ٠ ٚمل ٜغِ هلا َٗضّا". ٚصٟٚ أْ٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: {َّٔ َؾٔضَٜن١ّ...اي

 
 مبا ٜقح ايقزام ؟

اهلل، ف٢ً اهلل  ٜٚقح بأقٌ َتٍُٛ سبزٜح: ايتُػ ٚيٛ خامتّا َٔ سزٜز ٚعٔ عاَض بٔ صبٝع١: إٔ اَضأ٠ َٔ ؾظاص٠ تظٚدت ع٢ً ْعًني، ؾكاٍ صعٍٛ

 .صٚاٙ أمحز ٚابٔ َاد٘ ٚايرتَشٟ ٚفشش٘. ٚأمجعٛا ع٢ً إٔ ٫ تٛقٝت يف أنجضٙ "َايو، ْٚؿغو بٓعًني؟ قايت: ْعِ. ؾأداطٙأصمٝت َٔ "عًٝ٘ ٚعًِ: 

 سنضٙ يف ايؾضح. 

 

 ايقزام ؟ أؾنٌأسنض 

ايٓغا٤ بضن١ّ أٜغضٖٔ َ٪١ْ أععِ "اسبزٜح، صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ. ٚعٔ عا٥ؾ١ َضؾٛعّا:  ..ٜٚغٔ ربؿٝؿ٘، يكٍٛ عُض: ٫ تػايٛا يف فزقات ايٓغا٤

 .، ٚصٚاٙ أمحز بٓشٛٙ"صٚاٙ أبٛ سؿك

 
 َا ؽضٚط تغ١ُٝ ايقزام؟

 أٚ مس٢ ؾاعزّا ندُض ٚسض، ؾإٕ مل ٜغِ ؾٗٛ تؿٜٛض ايبنع،

 
 ٌٖ ٜقح عكز َٗض املجٌ؟

 .ؾٛدب بزي٘فح ايعكز، ٚٚدب َٗض املجٌ ٭ٕ املضأ٠ ٫ تغًِ إ٫ ببزٍ، ٚمل ٜغًِ ايبزٍ، ٚتعشص صر ايعٛض، يقش١ ايٓهاح 

 
 ٌٖ ٜقح فزام تعًِ ؽ٤ٞ َٔ ايكضإٓ ؟

ِِ...}ٚإٕ أفزقٗا تعًِٝ ؽ٤ٞ َٔ ايكضإٓ مل ٜقح ٭ٕ ايؿضٚز ٫ تغتباح إ٫ با٭َٛاٍ، يكٛي٘ تعاىل:  َٛاِيُه َِ ِٕ َتِبَتُػٛا ِبَأ َِٜغَتِطِع }ٚقٛي٘:  {َأ  ِِ ِٔ َي ََ َٚ

َٓاِت  ُُِشَق ِِٓهَح اِي َٜ  ِٕ ٫ِّٛ َأ ِِ َط ُِٓه َٓاِتَِ َِ ٪ُُِ ، نايقّٛ ٚايق٠٬. . ٚ٭ٕ تعًِٝ ايكضإٓ ٫ ٜكع إ٫ قضب١ يؿاعً٘، ؾًِ ٜقح إٔ ٜكع فزاقّاٚايطٍٛ: املاٍ { اِي

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ طٚز صد٬ّ ع٢ً عٛص٠ َٔ ايكضإٓ، ثِ قاٍ: ٫ تهٕٛ ٭سز بعزى َٗضّا . صٚاٙ ايٓذار ٚععٝز يف عٓٓ٘. ٚأَا سزٜح   ٚصٟٚ إٔ ايٓيب

 ؾكٌٝ: َعٓاٙ: طٚدتهٗا، ٭ْو َٔ أٌٖ ايكضإٓ، نُا طٚز أبا طًش١ ع٢ً -َتؿل عًٝ٘  "ؾٝ٘ طٚدتهٗا مبا َعو َٔ ايكضإٓ "ٚقٛي٘، عًٝ٘ ايغ٬ّ، - املٖٛٛب١

 .إع٬َ٘، ٚيٝػ ؾٝ٘ سنض ايتعًِٝ، ٚحيتٌُ إٔ ٜهٕٛ خافّا بشيو ايضدٌ، سبزٜح ايٓذار

 
 ٌٖ ٜقح فزام تعًِٝ عًِ سٚ َٓؿع١ َع١ًَٛ؟

َعني َٔ ؾك٘، أٚ سزٜح، أٚ ؽعض َباح، أٚ فٓع١ فح ٭ٕ سيو َٓؿع١ َع١ًَٛ، نضعا١ٜ غُٓٗا َز٠ َع١ًَٛ، ٚخٝاط١ ثٛب َعًّٛ، يكٛي٘ تعاىل ٚتعًِٝ 

َٞ ِسَذٕر...}عٔ ؽعٝب ملٛع٢ ِْ َُا ِْٞ َث ِٕ َتِأُدَض ٔٔ َع٢ًَ َأ ِٝ َٖاَت  َّٞ ََٓت ِِْهَشَو ٔإِسَز٣ اِب ِٕ ُأ ِّْٞ ُأٔصُٜز َأ ٍَ ٔإ عٓٗا يف اٱداص٠،  َٓؿع١ اسبض جيٛط ايعٛضٚ٭ٕ  {َقا

 .ؾذاطت فزاقّا نُٓؿع١ ايعبز

 
ُٜؾرتط إٔ ٜهٕٛ ايقزام َعًَّٛا؟  ٌٖ 

 ٜٚؾرتط عًِ ايقزام: ؾًٛ أفزقٗا راصّا، أٚ راب١، أٚ ثٛبّا َطًكّا بإٔ مل ٜعٝٓ٘، ٚمل ٜقؿ٘، ٚمل ٜكٌ: َٔ عبٝزٟ،

 َا ٜجُض ؽذضٙ َطًكّا، أٚ يف ٖشا ايعاّ،أٚ صر عبزٖا أٜٔ نإ، أٚ خزَتٗا َز٠ ؾُٝا ؽا٤ت، أٚ 
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يو ٫ أٚ محٌ أَت٘ أٚ رابت٘ مل ٜقح اٱفزام أٟ: ايتغ١ُٝ. ٖٚشا اختٝاص أبٞ بهض، زبٗاي١ ٖشٙ ا٭ؽٝا٤ قزصّا ٚفؿ١، ٚايػضص ؾٝٗا نجري، َٚجٌ س

 .حيتٌُ، ٭ْ٘ ٜ٪رٟ إىل ايٓظاع إس ٫ أفٌ ٜضدع إيٝ٘. ٚهلا َٗض املجٌ، ملا تكزّ

ٜغري، ؾًٛ أفزقٗا عبزّا َٔ عبٝزٙ، أٚ راب١ َٔ رٚاب٘، أٚ قُٝقّا َٔ قُقاْ٘ فح، ٚهلا أسزِٖ بكضع١ ْك عًٝ٘، ٭ٕ ازبٗاي١ ؾٝ٘ ٫ٚ ٜنض دٌٗ 

 .ٜغري٠، ٚميهٔ ايتعٝني ؾٝ٘ بكضع١، ٚ٭ْ٘ يٛ تظٚدٗا ع٢ً َٗض َجًٗا فح ع٢ً نجض٠ ازبٌٗ، ؾٗشا أٚىل

 
 ٌٖ ٜقح فزام عتل ايكٔ ؟

 .٭ْ٘ ٜقح اٱعتٝاض عٓ٘ٚإٕ أفزقٗا عتل قٓ٘ فح 

 

 ٌٖ ٜقح فزام ط٬م صدٌ طٚدت٘ ؟

. صٚاٙ أمحز. ٚ٭ٕ خضٚز ايبنع َٔ ايظٚز يٝػ بتٍُٛ،  "٫ حيٌ يًضدٌ إٔ ٜٓهح اَضأ٠ بط٬م أخض٣ "٫ ط٬م طٚدت٘ سبزٜح ابٔ عُضٚ َضؾٛعّا:

 .ٚهلا َٗض َجًٗا، يؿغار ايتغ١ُٝ

 
 َا٫ّ َػقٛبّا ؟ٌٖ ٜقح ْهاح فزاق٘ مخضّا أٚ خٓظٜضّا أٚ 

٭ٕ ؾغار ايعٛض ٫ ٜظٜز ٚفح ايٓهاح. ْك عًٝ٘، ٖٚٛ قٍٛ عا١َ ايؿكٗا٤،   ٚإٕ أفزقٗا مخضّا، أٚ خٓظٜضّا، أٚ َا٫ّ َػقٛبّا ٜعًُاْ٘ مل ٜقح املغ٢ُ

 .، ملا تكزَّٗض املجٌ، ؾهشا إسا ؾغز، ٚهلا ع٢ً عزَ٘، ٚيٛ عزّ ؾايٓهاح فشٝح

قُٝت٘ ّٜٛ ايعكز يضماٖا ب٘ ٚتغًُٝ٘ ممتٓع، ؾٛدب ا٫ْتكاٍ إىل قُٝت٘ ّٜٛ ايعكز، ٫ٚ تغتشل َٗض املجٌ، يعزّ ٚهلا  ايٓهاح، ٚإٕ مل ٜعًُاٙ فح

 .صماٖا ب٘

 .٭ْ٘ َجًٞ، ؾاملجٌ أقضب إيٝ٘ َٔ ايك١ُٝ، ٚهلشا ٜنُٔ ب٘ يف اٱت٬ف .ٚهلا َجٌ ايعقري عقريّا ؾبإ مخضّا فح ايعكز ٚإٕ أفزقٗا

 
 طًكاَ بٓت٘ تظٜٚر ٚيٮب ؾقٌ

 ٌٖ يٮب تظٜٚر بٓت٘ َطًكّا؟ّ

ٚنإ سيو مبشنض  .... ْك عًٝ٘، يكٍٛ عُض: ٫ تػايٛا يف فزام ايٓغا٤ . بزٕٚ فزام َجًٗا ٚإٕ نضٖتٚ .بهضّا أٚ ثٝبّاٚيٮب تظٜٚر بٓت٘ َطًكّا 

 .َٔ ايقشاب١، ٚمل ٜٓهض ؾهإ اتؿاقّا َِٓٗ ع٢ً إٔ ٜظٚز بشيو، ٚإٕ نإ رٕٚ فزام املجٌ

، املكقٛر َٔ ايٓهاح ايغهٔ، ٚ٭ٕ يٝغا َٗض َجًٗاٚطٚز ععٝز بٔ املغٝب ابٓت٘ بزصُٖني، ٖٚٛ َٔ أؽضاف قضٜؿ ْغبّا ٚعًُّا ٚرّٜٓا، َٚٔ املعًّٛ أُْٗا 

َٔ فزاقٗا ٚا٫طرٚاز، ٚٚمع املضأ٠ يف َٓقب عٓز َٔ ٜهؿٝٗا، ٜٚقْٛٗا، ٚحيغٔ عؾضتٗا رٕٚ ايعٛض، ٚايعاٖض َٔ ا٭ب َع ؽؿكت٘ أْ٘ ٫ ٜٓكقٗا 

 .إ٫ يتشقٌٝ املعاْٞ املكقٛر٠ بايٓهاح

 

 ْكك املٗض عٔ املجٌ ، عٓزَا ٜهٕٛ ايٛيٞ ا٭ب ؟َاسا يف ساي١ 

 .٫ٚ ًٜظّ أسزّا تتُت٘ ٫ ايظٚز، ٫ٚ ا٭ب، يقش١ ايتغ١ُٝ

 
 غري ا٭ب عٛا٤ بإسْٗا أٚ بػري إسْٗا ؟ املضأ٠نإ ٚيٞ ْكك املٗض عٔ املجٌ َٚاسا يف ساي١ 

 .سيو غري ا٭ب بإسْٗا َع صؽزٖا فح ٫ٚ اعرتاض، ٭ٕ اسبل هلا ٚقز أعكطت٘ ٚإٕ ؾعٌ

 .ٚبزٕٚ إسْٗا ًٜظّ ايظٚز تتُت٘ أٟ: َٗض املجٌ، يؿغار ايتغ١ُٝ، ٭ْٗا غري َأسٕٚ ؾٝٗا ؾٛدب ع٢ً ايظٚز َٗض املجٌ

 .ؾإٕ قزصت يٛيٝٗا َبًػّا ؾظٚدٗا بزْٚ٘ مُٔ ايٓكك، ٚيٛ نإ أنجض َٔ َٗض املجٌ

 
 نُٔ ا٭ب فزام ابٓ٘ إٕ نإ ؾكريا؟ٌٖ ٜ

 .ٚإٕ طٚز ابٓ٘ ؾكٌٝ ي٘: ابٓو ؾكري َٔ أٜٔ ٜ٪خش ايقزام؟ ؾكاٍ: عٓزٟ يظَ٘ املٗض عٓ٘، ٭ْ٘ فاص مآَّا بشيو، ٚنشا يٛ مُٓ٘ غري ا٭ب

 
 ٌٖ ٜقح يٮب قبض فزام ابٓت٘ ايضؽٝز؟

 .املتقضؾ١ يف َاهلا، ؾاعترب إسْٗا يف قبن٘ نجُٔ َبٝعٗاٚيٝػ يٮب قبض فزام بٓت٘ ايضؽٝز٠، ٚيٛ بهضّا إ٫ بإسْٗا ٭ْٗا 
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مثٔ  ؾإٕ أقبن٘ ايظٚز ٭بٝٗا مل ٜربأ، ٚصدعت عًٝ٘، ٚصدع ٖٛ ع٢ً أبٝٗا. ٚإٕ ناْت غري صؽٝز٠ عًُ٘ إىل ٚيٝٗا يف َاهلا ٭ْ٘ َاٍ هلا، ؾأؽب٘

 َبٝعٗا. 

 

 ٌٖ جيٛط ٭بٞ املضأ٠ إٔ ٜؾرتط ايقزام يٓؿغ٘؟

َٞ ِسَذٕر}يٓؿغ٘ إٕ فح متًه٘ َٔ َاٍ ٚيزٙ، يكٛي٘:  ٕ ٜؾرتط بعض ايقزام أٚ نً٘ٚجيٛط ٭بٞ املضأ٠ أ ِْ َُا ِْٞ َث ِٕ َتِأُدَض ؾذعٌ ايقزام   {...َع٢ًَ َأ

ٍ اٱداص٠ ع٢ً صعا١ٜ غُٓ٘، ٖٚٛ ؽضط يٓؿغ٘. ٚصٟٚ عٔ َغضٚم أْ٘ ملا طٚز ابٓت٘ اؽرتط يٓؿغ٘ عؾض٠ آ٫ف، ؾذعًٗا يف اسبر ٚاملغانني، ثِ قا

 .دٗظ اَضأتو. ٚصٟٚ عبٛٙ عٔ اسبغنييًظٚز: 

 
 ؟إسٕ عٝزٙ ؟ َٚاسا يف ساي١ إٔ ٜتظٚز بزٕٚ إسٕ عٝزٙإٔ ٜتظٚز ايعبز بايٓهاح ٌٖ ٜقح 

 .ٚإٕ تظٚز ايعبز بإسٕ عٝزٙ فح قاٍ يف ايؾضح، بػري خ٬ف ْعًُ٘

 .بش١َ ايغٝز نجُٔ َا اؽرتاٙ بإسْ٘ ٚع٢ً عٝزٙ املٗض ٚايٓؿك١ ٚايهغ٠ٛ ٚاملغهٔ ْك عًٝ٘، ٭ٕ سيو تعًل بعكز بإسٕ عٝزٙ، ؾتعًل

. صٚاٙ أمحز ٚايرتَشٟ ٚسغٓ٘.  "أميا عبز تظٚز بػري إسٕ عٝزٙ ؾٗٛ عاٖض"ٚإٕ تظٚز ب٬ إسْ٘ مل ٜقح ايٓهاح. ْك عًٝ٘، سبزٜح دابض َضؾٛعّا: 

ؾؿٝ٘ صٚاٜتإ: أظٗضُٖا ايبط٬ٕ. ٖٚٛ قٍٛ:  ٚايعٗض: ريٌٝ بط٬ٕ ايٓهاح. قاٍ يف ايؾضح: ٚأمجعٛا ع٢ً أْ٘ يٝػ ي٘ ايٓهاح بػري إسٕ عٝزٙ، ؾإٕ ؾعٌ

 .عجُإ، ٚابٔ عُض، ٚايؾاؾعٞ. ٚعٓ٘: َٛقٛف ع٢ً إداط٠ ايغٝز، ٖٚٛ قٍٛ أفشاب ايضأٟ. اْت٢ٗ

 .ٚدب يف صقبت٘ َٗض املجٌ ٭ٕ ق١ُٝ ايبنع ايشٟ أتًؿ٘ بػري سل أؽب٘ أصـ ازبٓا١ٜ،  ؾًٛ ٚط٧ يف ْهاح مل ٜأسٕ ؾٝ٘ عٝزٙ

 
 املغ٢ُ مجٝع يعكزبا ايظٚد١ ٚمتًو ؾقٌ

 َت٢ متًو ايظٚد١ مجٝع املغ٢ُ ؟

ٚ٭ٕ ايٓهاح عكز ميًو ؾٝ٘ املعٛض بايعكز، ؾًُو ب٘ ايعٛض " إٕ أعطٝتٗا إطاصى دًغت ٫ٚ إطاص يو : "سبزٜحٚمتًو ايظٚد١ بايعكز مجٝع املغ٢ُ 

 .نا٬َّ، ٚعكٛط ْقؿ٘ بايط٬م قبٌ ايزخٍٛ ٫ ميٓع ٚدٛب مجٝع٘ بايعكز

 
  منا٤ فزاقٗا ؟ يًُضأ٠ َت٢ حيل 

 ٚهلا منا٩ٙ إٕ نإ َعّٝٓا َتُٝظّا َٔ سني ايعكز، ٭ْ٘ منا٤ ًَهٗا، ٚسبزٜح: اشبضاز باينُإ

 

 ٚع٢ً َٔ مُاْ٘ ؟ ٌٖ حيل يًُضأ٠ ايتقضف بقزاقٗا قبٌ قبن٘ ؟

 .عبٛ َهٌٝ قبٌ قبن٘إ٫ ًَهٗا، ٚهلا ايتقضف ؾٝ٘ ببٝع ٚعبٛٙ، ٭ْ٘ 

 .ًَهٗا عًٝ٘، إ٫ عبٛ َهٌٝٚمُاْ٘ ْٚكق٘ عًٝٗا يتُاّ 

 .إٕ مل ميٓعٗا قبن٘ ؾإٕ َٓعٗا مُٔ، ٭ْ٘ نايػافب باملٓع

 
 ؟ بٗا كٗا قبٌ ايزخٍٛيف ساي١ إٕ طًَاسا 

 .ٚإٕ أقبنٗا ايقزام، ثِ طًل قبٌ ايزخٍٛ، صدع عًٝٗا بٓقؿ٘ إٕ نإ باقّٝا ٚمل ٜظر ٚمل ٜٓكك، ملا ٜأتٞ

 
 ٚنإ فزاقٗا قز طار ؟َاسا يف ساي١ إٕ طًكٗا قبٌ ايزخٍٛ بٗا 

 نشٌُ ٫ٚٚر٠ َٓؿق١ًٚإٕ نإ قز طار طٜار٠ 

 .، يعزّ َا ميٓعٜ٘ٚضدع يف ْقـ ا٭فٌؾايظٜار٠ هلا ٭ْٗا منا٤ ًَهٗا، 

 

 َاسا يف ساي١ إٕ طًل قبٌ ايزخٍٛ ٚتًـ ايقزام؟

 .ٜضدع ب٘ ايػضَا٤ نغا٥ض ايزٜٕٛ ، ٚيف املتكّٛ بٓقـ قُٝت٘ ّٜٛ ايعكز ٜٚؾاصى مباصدع يف املجًٞ بٓقـ َجً٘ تايؿّاٚإٕ نإ 

 

 َٔ ٖٛ ٚيٞ ايعكز يف ايٓهاح؟
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ٚايشٟ بٝزٙ عكز٠ ايٓهاح ايظٚز ٫ ٚيٞ ايقػري٠. صٟٚ عٔ عًٞ ٚابٔ عباؼ ٚدبري بٔ َطعِ، سبزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضؾٛعّا: 

 ٚ٭ٕ ايشٟ بٝزٙ عكز٠ ايٓهاح بعز ايعكز ٖٛ ايظٚز، يتُهٓ٘ َٔ قطع٘ ٚإَغان٘، ٚيٝػ إىل ايٛيٞ َٓ٘ ؽ٤ٞ،  صٚاٙ ايزاصقطين.  ". ٚيٞ ايعكز ايظٚز"

 

 َا املكقٛر بايعؿٛ ، يكٛي٘ ٚإٕ تعؿٛا أقضب يًتك٣ٛ؟

٣َٛ}ٚيكٛي٘ تعاىل:  ِٕ َتِعُؿٛا َأِقَضُب ِيًتَِّك  ٚايعؿٛ ايشٟ ٖٛ أقضب يًتك٣ٛ: ٖٛ: عؿٛ ايظٚز َٔ سك٘.   {ََٚأ

عؿٛ ايٛيٞ عٔ َاٍ املضأ٠ ؾًٝػ ٖٛ أقضب يًتك٣ٛ. ٚعٓ٘: أْ٘ ا٭ب، ؾً٘ إٔ ٜعؿٛ عٔ ْقـ فزام ايقػري٠ إسا طًكت قبٌ ايزخٍٛ. قاٍ يف  ٚأَا

 .ٚاملشٖب ا٭ٍٚ، قاٍ أبٛ سؿك: َا أص٣ ايكٍٛ ا٭ٍٚ إ٫ قزميّا :ايهايف

بض٨ َٓ٘ فاسب٘ يكٛي٘  ، ٖٚٛ دا٥ظ ايتقضف بإٔ نإ َهًؿّا صؽٝزّااملٗض ؾإسا طًل قبٌ ايزخٍٛ: ؾأٟ ايظٚدني عؿا يقاسب٘ عُا ٚدب ي٘ َٔ ْقـ

َِّهأح}تعاىل: ِٙ ُعِكَز٠ُ اي َِٝز َٛ اٖيِشٟ ِب َِٜعُؿ  ِٚ َٕ َأ َِٜعُؿٛ  ِٕ ََٔض٦ّٜا}. ٚقٛي٘ تعاىل: {ٔإٖيا َأ ٦ِّٝٓا  َٖ  ُٙ ًُٛ َِْؿغّا َؾُه  ُ٘ ِٓ َِ  ٤ٍِٞ ِٔ َؽ ِِ َع َٔ َيُه ِٕ ِطِب  .{َؾٔإ

 

 ضق١؟ايظٚد١ ايظٚز فزاقٗا قبٌ ايُؿ َاسا يف ساي١ إٕ ٖٚبت

 .ٚإٕ ٖٚبت٘ فزاقٗا قبٌ ايؿضق١، ثِ سقٌ َا ٜٓقؿ٘: نط٬م ٚخًع

َٔ ٜٓؿغذ ب٘ ْهاسٗا، ٚيعاْٗا، ٚؾغد٘ يعٝبٗا، ٚؾغدٗا يعٝب٘ أٚ إعغاصٙ، أٚ عزّ  صدع عًٝٗا ببزٍ ْقؿ٘، ٚإٕ سقٌ َا ٜغكط٘ نضرتٗا، ٚصماعٗا

 .زخٍٛٚؾا٥٘ بؾضط ؽضط عًٝ٘ يف ايٓهاح قبٌ اي

بضأ إْغاّْا صدع ببزٍ مجٝع٘ ٭ٕ عٛر ْقـ ايقزام، أٚ نً٘ إىل ايظٚز بايط٬م، أٚ ايضر٠، ُٖٚا غري ازب١ٗ املغتشل بٗا ايقزام أ٫ّٚ، ؾأؽب٘ َا يٛ أ

 .أٚ نً٘آخض َٔ رٜٔ، ثِ ثبت ي٘ عًٝ٘ َجً٘ َٔ ٚد٘ آخض، ٚنُا يٛ اؽرتاٙ َٔ طٚدت٘، ثِ طًكٗا أٚ اصتزت ؾإْ٘ ٜضدع عًٝٗا ببزٍ ْقؿ٘ 

 
 ٜٚكضصٙ ٜٚٓقؿ٘ ايقزام ٜغكط ؾُٝا ؾقٌ

 . َت٢ ٜغكط ايقزام نً٘؟َِٗ 

 يعاْٗا، متبؿضق١ ايًعإ ٭ٕ ايؿغذ َٔ قبًٗا، ٭ْ٘ إمنا ٜهٕٛ إسا  .ٜغكط نً٘ قبٌ ايزخٍٛ ست٢ املتع١ أٟ: ٫ٚ جيب َتع١ بز٫ّ عٓ٘

 .َبٝع بٓشٛ نٌٝ قبٌ تغًُٝ٘ٚبؿغد٘ يعٝبٗا يتًـ املعٛض قبٌ تغًُٝ٘، ؾغكط ايعٛض نً٘: نتًـ 

 ٚبؿضق١ َٔ قبًٗا: نؿغدٗا يعٝب٘، ٚإع٬َٗا ذبت ناؾض، ٚصرتٗا ذبت َغًِ، ٚصماعٗا َٔ ٜٓؿغذ ب٘ ْهاسٗا سبقٍٛ ايؿضق١ بؿعًٗا، 

 .ٖٚٞ املغتشك١ يًقزام، ؾغكط ب٘

 

 َت٢ ٜغكط ْقـ ايقزام؟

َّٔ َؾٔضَٜن١ّ .}  :ٛي٘ تعاىلٜٚتٓقـ بايؿضق١ َٔ قبٌ ايظٚز: نط٬ق٘، ٚخًع٘، ٚإع٬َ٘، ٚصرت٘ يك ُٗ ِِ َي ََٚقِز َؾَضِمُت  َّٔ ُٖ َُغُّٛ ِٕ َت ٌٔ َأ ِٔ َقِب َِ  َّٔ ُٖ ُُٛ ِٕ َطًِٖكُت َٚٔإ

 ِِ ََا َؾَضِمُت ـُ  ِِٓق  .اٯ١ٜ. ٚقغٓا عًٝ٘ عا٥ض َا اعتكٌ ب٘ ايظٚز، ٭ْ٘ يف َعٓاٙ، سنضٙ يف ايهايف {َؾ

 

 َت٢ ٜٓؿغذ عكز ايٓهاح؟

 .ايبٝع بايغٝز، ٖٚٛ قا٥ِ َكاّ ايظٚز، ؾًِ تُٓشض ايؿضق١ َٔ دٗتٗا متٚمبًو أسزُٖا اٯخض ؾإٕ اؽرتت٘ 

 .أٚ قبٌ أدٓيب نضماع أَ٘ أٚ أخت٘، ٚعبُٖٛا طٚد١ ي٘ فػض٣ صماعّا ضبضَّا

 سيو، ؾٝغكط ب٘ فزاقٗا، ٜٚضدع ايظٚز نٛط٤ أبٞ ايظٚز، أٚ اب١ٓ ايظٚد١، ٚنشا يٛ طًل سانِ ع٢ً َ٪ٍ قبٌ رخٍٛ، ٭ْ٘ ٫ ؾعٌ يًظٚد١ يف ٚعبٛٙ

 .مبا يظَ٘ ع٢ً املؿغز، ٭ْ٘ قضصٙ عًٝ٘

 

ُٜكض ايقزام نا٬َ؟  َت٢ 

ٍٛ، ٚسبزٜح ٜٚكضصٙ نا٬َّ َٛت أسزُٖا يبًٛؽ ايٓهاح ْٗاٜت٘، ؾكاّ سيو َكاّ ا٫عتٝؿا٤ يف تكضٜض املٗض، ٚ٭ْ٘ أٚدب ايعز٠ ؾأٚدب نُاٍ املٗض نايزخ

 .بضٚع، ٜٚأتٞ

 .ٚط٤ طٚز طٚدت٘، ٭ْ٘ اعتٛؾ٢ املكقٛر ؾاعتكض عًٝ٘ عٛم٘ ٚٚط٪ٙ أٟ:

َّ...}ٚملغ٘ هلا، ْٚعضٙ إىل ؾضدٗا يؾ٠ٛٗ ْك عًٝ٘، يكٛي٘ تعاىل:  ُٖ َُغُّٛ ِٕ َت ٌٔ َأ ِٔ َقِب َِ  َّٔ ُٖ ُُٛ ِٕ َطًِٖكُت  اٯ١ٜ. ٚسكٝك١ املػ: ايتكا٤ ايبؾضتني.  {َٚٔإ

 .. صٚاٙ ايزاصقطين"َٔ نؾـ مخاص اَضأ٠ ْٚعض إيٝٗا ٚدب ايقزام، رخٌ بٗا، أٚ مل ٜزخٌ "ٚعٔ ضبُز ابٔ عبز ايضمحٔ بٔ ثٛبإ َضؾٛعّا: 

 .٭ْ٘ جيب عًٝٗا عز٠ ايٛؾا٠ إسّا، َٚعا١ًَ ي٘ بنز ققزٙ، نايؿاص بايط٬م َٔ اٱصخ، ٚايكاتٌٚبط٬قٗا يف َضض تضخ ؾٝ٘ 
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ٜٚٛطأ َجًٗا نبٓت تغع  ٗا عٔ ممٝظ، إٕ نإ ٜطأ َجً٘ نابٔ عؾض ؾأنجضٚخبًٛت٘ ب .٭ْ٘ ْٛع اعتُتاع، أؽب٘ ايٛط٤ٚتكبًٝٗا، ٚيٛ حبنض٠ ايٓاؼ 

قاٍ: قن٢ ؾأنجض، َع عًُ٘ بٗا ٚمل متٓع٘، ٚإٕ مل ٜطأٖا. صٟٚ عٔ اشبًؿا٤ ايضاؽزٜٔ، ٚطٜز ٚابٔ عُض. ص٣ٚ اٱَاّ أمحز ٚا٭ثضّ عٔ طصاص٠ بٔ أٚؾ٢ 

ؾكز ٚدب املٗض، ٚٚدبت ايعز٠ ٚصٚاٙ أٜنّا عٔ ا٭سٓـ عٔ ابٔ عُض ٚعًٞ. ٖٚشٙ قناٜا  اشبًؿا٤ ايضاؽزٕٚ املٗزٜٕٛ إٔ َٔ أغًل بابّا، أٚ أصخ٢ عرتّا،

ٌٔ }اؽتٗضت، ٚمل خيايؿِٗ أسز يف عقضِٖ، ؾهإ ناٱمجاع. ٚ٭ْٗا عًُت ْؿغٗا ايتغًِٝ ايٛادب عًٝٗا، ؾاعتكض فزاقٗا. ٚأَا قٛي٘ تعاىل:  ِٔ َقِب َِ

...َّ ُٖ َُغُّٛ ِٕ َت ِِ ٔإَي٢ َبِعٕض}ب عٔ ايغبب ايشٟ ٖٛ اشب٠ًٛ، بزيٌٝ َا عبل. ٚ أَا قٛي٘: ؾٝشتٌُ أْ٘ ن٢ٓ باملغب {َأ ؾعٔ ايؿضا٤ أْ٘   {ََٚقِز َأِؾَن٢ َبِعُنُه

 .قاٍ: اٱؾنا٤: اشب٠ًٛ، رخٌ بٗا أٚ مل ٜزخٌ، ٭ٕ اٱؾنا٤ َأخٛس َٔ ايؿنا٤، ٖٚٛ: اشبايٞ، ؾهأْ٘ قاٍ: ٚقز خ٬ بعنهِ إىل بعض

 
 زامايق قزص يف اختًؿا ٚإسا ؾقٌ

 َاسا ٚإٕ اختًؿا يف قزص ايقزام أٚ دٓغ٘ أٚ َا ٜغتكض ب٘؟

 "ايب١ٓٝ ع٢ً املزعٞ، ٚايُٝني ع٢ً َٔ أْهض" :أٚ دٓغ٘، أٚ َا ٜغتكض ب٘، ؾكٍٛ ايظٚز أٚ ٚاصث٘ بُٝٝٓ٘ ٭ْ٘ َٓهض، سبزٜح ٚإسا اختًؿا يف قزص ايقزام 

 .ٚ٭ٕ ا٭فٌ بضا٤ت٘ مما ٜزع٢ عًٝ٘

 

 ؟ٚقبن٘ نٝـ تهٕٛ تغ١ُٝ املٗض

 .: بٌ مسٝت يٞ قزص َٗض املجٌٚقايت: مل أعِ يو َٗضّا، قاٍٚيف ايكبض أٚ تغ١ُٝ املٗض بإٔ 

 .ؾكٛهلا أٚ ٚاصثٗا ٭ٕ ا٭فٌ عزّ ايكبض، ٚ٭ٕ ايعاٖض تغُٝت٘

 

 َاسا حيزخ يف ساي١ تظٚدٗا بعكزٜٔ ع٢ً فزاقني ؟

نإ ٚإٕ تظٚدٗا بعكزٜٔ ع٢ً فزاقني: عض، ٚع١ْٝ٬، أخش بايظا٥ز َطًكّا، ٭ْ٘ إٕ نإ ايغض أنجض ؾكز ٚدب بايعكز، ٚمل ٜغكط٘ ايع١ْٝ٬، ٚإٕ 

َّٔ َؾٔضَٜن}ايع١ْٝ٬ أنجض ؾكز بشٍ هلا ايظا٥ز ؾًظَ٘، نُا يٛ طارٖا يف فزاقٗا بعز متاّ ايعكز، يكٛي٘ تعاىل:  ُٖ َّٔ ُأُدَٛص ُٖ َُا ...َؾآُتٛ ِِ ِؾٝ ُِٝه َٓاَح َعًَ ٫َٚ ُد  ١ّ

ِٔ َبِعِز اِيَؿٔضَٜن١ِ... َِ  ِ٘ ِِ ِب ُِٝت   {َتَضاَم

 

 َٚت٢ تجبت؟ تضر؟َٚت٢  َٔ املٗض؟ٌٖ تعز اهلز١ٜ 

 .ٖٚز١ٜ ايظٚز يٝغت َٔ املٗض ْك عًٝ٘

 .ؾ٬ صدٛع ي٘ؾُا قبٌ ايعكز إٕ ٚعزٚٙ مل ٜؿٛا صدع بٗا قاي٘ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ. ؾإٕ نإ اٱعضاض َٓ٘ أٚ َاتت 

و ٚتضر اهلز١ٜ يف نٌ ؾضق١ اختٝاص١ٜ َغكط١ يًُٗض نؿغذ يعٝب ٚعبٛٙ قبٌ ايزخٍٛ، يز٫ي١ اسباٍ ع٢ً أْ٘ ٖٚب بؾضط بكا٤ ايعكز، ؾإسا طاٍ ًَ

 .ايضدٛع، ناهلب١ بؾضط ايجٛاب

 َع َكضص ي٘ أٟ: املٗض، نٛط٤، ٚخ٠ًٛ ٚتجبت نًٗا أٟ: اهلز١ٜ

 .ت ع٢ً ْؿغ٘أٚ يٓقؿ٘ نط٬م ٚعبٛٙ، ٭ْ٘ املؿٛ

 
 َٗض ب٬ طٚدت ملٔ ؾقٌ

 ٌٖٚ ٜقح ايعكز؟ ٚأسنض سا٫تٗا؟باملؿٛم١؟َا املكقٛر 

 ٫ تقًح ايٓاؼ ؾٛم٢ ٫ عضا٠ هلِ :قاٍ ايؾاعض -ٖٚٞ: املؿٛم١. ٚايتؿٜٛض: اٱُٖاٍ، نإٔ املٗض أٌُٖ سٝح مل ٜغِ 

 .أٟ: ًَُٗني َٗض َجًٗا، ٚايعكز فشٝح يف قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ

َّ َؾٔضَٜن١ّ} قاي٘ يف ايؾضح، يكٛي٘ تعاىل:  ُٗ ِٚ َتِؿٔضُمٛا َي َّٔ َأ ُٖ َُغُّٛ ِِ َت ََا َي َِّٓغا٤َ  ُِ اي ِٕ َطًِٖكُت ِِ ٔإ ُِٝه ًَ َٓاَح َع ٚعٔ ابٔ َغعٛر: أْ٘ ع٦ٌ عٔ اَضأ٠  { َيا ُد

ٗا، ٫ ٚنػ ٫ٚ ؽطط، ٚعًٝٗا ايعز٠، ٚهلا املرياخ. تظٚدٗا صدٌ، ٚمل ٜؿضض هلا فزاقّا، ٚمل ٜزخٌ بٗا ست٢ َات. ؾكاٍ ابٔ َغعٛر: هلا فزام ْغا٥

صٚاٙ أبٛ راٚر  .َجٌ َا قنٝت -اَضأ٠ َٓا  -ؾكاّ َعكٌ بٔ عٓإ ا٭ؽذعٞ، ؾكاٍ: قن٢ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يف بضٚع بٓت ٚاؽل 

طٚدو ؾ١ْ٬؟ قاٍ: ْعِ. ٚقاٍ يًُضأ٠: أتضمني إٔ ٚايرتَشٟ، ٚفشش٘. ٚعٔ عكب١ بٔ عاَض إٔ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ يضدٌ: أتضم٢ إٔ أ

إٕ صعٍٛ اهلل، "أطٚدو ؾ٬ّْا؟ قايت: ْعِ. ؾظٚز أسزُٖا فاسب٘، ؾزخٌ بٗا ايضدٌ، ٚمل ٜؿضض هلا فزاقّا، ٚمل ٜعطٗا ؽ٦ّٝا. ؾًُا سنضت٘ ايٛؾا٠، قاٍ: 

نِ أْٞ قز أعطٝتٗا َٔ فزاقٗا عُٗٞ خبٝرب ؾأخشت عُّٗا، طٚدين ؾ١ْ٬، ٚمل أؾضض هلا فزاقّا. ٚمل أعطٗا ؽ٦ّٝا ؾأؽٗز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

 . صٚاٙ أبٛ راٚر"ؾباعت٘ مبا١٥ أيـ
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ؾضض َٗض َجًٗا عٓز اسبانِ قبٌ ايزخٍٛ ٚبعزٙ، ٭ٕ ايٓهاح ٫ خيًٛ َٔ َٗض. قاٍ يف ايؾضح: ٫ٚ ْعًِ ؾٝ٘ طبايؿّا. .أٚ مبٗض ؾاعز ندُض، أٚ خٓظٜض

 اْت٢ٗ. 

ؾإٕ تضامٝا ؾُٝا بُٝٓٗا، ٚيٛع٢ً قًٌٝ فح، ٚيظّ ٭ٕ اسبل  .ٌ ع٢ً ايظٚز، ٚايٓكك عٓ٘ ٌَٝ ع٢ً ايظٚد١، ٚاملٌٝ سضاّٚ٭ٕ ايظٜار٠ ع٢ً َٗض املجٌ َٝ

 .٫ ٜعزُٖٚا

 

 َٚت٢ تغتشب ؟ َٚت٢ ٫ دبب؟ املتع١؟َت٢ ٚدبت هلا 

َٓاَح }عُض، ٚابٔ عباؼ، يكٛي٘ تعاىل:  ؾإٕ سقًت هلا ؾضق١ َٓقؿ١ يًقزام يف ؾضم٘، أٚ تضامُٝٗا ٚدبت هلا املتع١ ْك عًٝ٘. ٖٚٛ قٍٛ ابٔ َيا ُد

...َّ ُٖ ََتُِّعٛ َٚ َّٔ َؾٔضَٜن١ّ  ُٗ ِٚ َتِؿٔضُمٛا َي َّٔ َأ ُٖ َُغُّٛ ِِ َت ََا َي َِّٓغا٤َ  ُِ اي ِٕ َطًِٖكُت ِِ ٔإ ُِٝه ًَ . ٚا٭َض ٜكتنٞ ايٛدٛب، ٚأرا٤ ايٛادب َٔ اٱسغإ، ؾ٬ تعاصض ٫ٚ {َع

خك باٯ١ٜ َٔ مل ٜؿضض هلا، ٚمل ميغٗا رٍ ع٢ً أْٗا ٫ دبب ملزخٍٛ بٗا ٫ٚ َؿضٚض هلا. ٚقاٍ تعاىل:  َتع١ يػريٖا يف ظاٖض املشٖب، ٭ْ٘ ملا

{ِِ ََا َؾَضِمُت ـُ  ِِٓق َّٔ َؾٔضَٜن١ّ َؾ ُٗ ِِ َي ََٚقِز َؾَضِمُت  َّٔ ُٖ َُغُّٛ ِٕ َت ٌٔ َأ ِٔ َقِب َِ  َّٔ ُٖ ُُٛ ِٕ َطًِٖكُت تكغُٝ٘  َع. ؾدك ا٭ٚىل باملتع١، ٚايجا١ْٝ بٓقـ املؿضٚض، {َٚٔإ

َََتاْع }ايٓغا٤ قغُني، ؾزٍ ع٢ً اختقال نٌ قغِ حبهُ٘. ٚص٣ٚ عٓ٘ سٓبٌ: يهٌ َطًك١ َتاع. صٟٚ عٔ عًٞ ٚغريٙ يكٛي٘ تعاىل:  َُُطًَٖكاِت  ًِ َِٚي

ُُتَِّكنَي َُِعُضِٚف َسٓكّا َع٢ًَ اِي ٬ُِّٝ}ٚقاٍ تعاىل  {ِباِي َّٔ َعَضاسّا َد ُٖ ََٚعضُِّسٛ  َّٔ ُٖ َُتُِّعٛ ايعٌُ عٓزٟ ع٢ً ٖشٙ ايضٚا١ٜ، يٛ ٫ تٛاتض ايضٚاٜات  :بهض . قاٍ أبٛ{َؾ

تٛؾ٢ عٓٗا عٓ٘ خب٬ؾٗا، ؾتعني محٌ ٖشٙ ايضٚا١ٜ ع٢ً ا٫عتشباب، مجعّا بني ر٫ي١ اٯٜات. سنض َعٓاٙ يف ايهايف ٚ ايؾضح، قاٍ يف ايهايف: ؾأَا امل

 ٓقٛل عًٝ٘،ؾ٬ َتع١ هلا، بػري خ٬ف، ٭ٕ اٯ١ٜ مل تتٓاٚهلا، ٫ٚ ٖٞ يف َع٢ٓ امل

 

 نٝـ حيزر َكزاص املتع١؟

 .ع٢ً املٛعض قزصٙ، ٚع٢ً املكرت قزصٙ ْك عًٝ٘، ي١ٰٜ ٚاملتع١ َعترب٠ حباٍ ايظٚز 

 .ؾأع٬ٖا خارّ إسا نإ ايظٚز َٛعضّا

سيو ايٓؿك١، ثِ رٕٚ سيو  نغ٠ٛ دبظ٥ٗا يف ف٬تٗا إسا نإ َعغضّا ٚأٚعطٗا: َا بني سيو، يكٍٛ ابٔ عباؼ: أع٢ً املتع١: خارّ، ثِ رٕٚ :ٚأرْاٖا

 .ايهغ٠ٛ. ٖٚشا تؿغري َٔ ايقشابٞ، ؾٝذب ايضدٛع إيٝ٘. قاي٘ يف ايهايف

 
 ايٛط٤ أٚ باشب٠ًٛ إ٫ ايؿاعز ايٓهاح يف َٗض ٫ٚ ؾقٌ

 َت٢ ٜؿضض َٗضا يًٓهاح ايؿاعز ؟

املعكٛر عًٝ٘، أؽب٘ ايبٝع ايؿاعز ٚاٱداص٠ ايؿاعز٠ إسا  ٭ٕ ايعكز ايؿاعز ٚدٛرٙ نعزَ٘ ٚمل ٜغتٛف  ٫ٚ َٗض يف ايٓهاح ايؿاعز إ٫ باشب٠ًٛ أٚ ايٛط٤

اعتكض املغ٢ُ إٕ نإ ْك عًٝ٘، ٭ٕ يف بعض أيؿاظ سزٜح عا٥ؾ١: ... ٚهلا ايشٟ أعطاٖا مبا  .ؾإٕ سقٌ أسزُٖا أٟ: اشب٠ًٛ، أٚ ايٛط٤ .مل ٜتغًِ

بإعٓارُٖا. ٫ٚتؿاقُٗا ع٢ً إٔ املٗض ٚاعتكضاصٙ باشب٠ًٛ بكٝاع٘ ع٢ً ايٓهاح أفاب َٓٗا قاٍ ايكامٞ: سزثٓاٙ أبٛ بهض ايربقاْٞ، ٚأبٛ ضبُز اشب٬ٍ 

 .ٚإ٫ ؾُٗض املجٌ ٚقاٍ يف ايؾضح: ٫ٚ ٜغتكض باشب٠ًٛ يف قٍٛ ا٭نجض .ايقشٝح

 

 ٌٖ ٜؿضض َٗضا يًٓهاح ايباطٌ؟

 ٫ٚ َٗض يف ايٓهاح ايباطٌ باٱمجاع، نٓهاح خاَغ١، أٚ سات طٚز، أٚ َعتز٠،

ايكبٌ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: ؾًٗا املٗض مبا اعتشٌ َٔ ؾضدٗا أٟ: ْاٍ َٓ٘، ٖٚٛ: ايٛط٤. ٚ٭ْ٘ إت٬ف يبنع بػري صم٢ َايه٘،  إ٫ بايٛط٤ يف

 .ؾأٚدب ايك١ُٝ، ٖٚٛ: املٗض، نغا٥ض املتًؿات

 .ٚنشا املٛط٠٤ٛ بؾب١ٗ، ٚاملهض١ٖ ع٢ً ايظ٢ْ ؾٝذب يهٌ َُٓٗا َٗض املجٌ بايٛط٤ يشيو

 .ايظ٢ْ، ؾ٬ جيب هلا املٗض، ٭ْ٘ إت٬ف بنع بضم٢ َايه٘، ؾًِ جيب ي٘ ؽ٤ٞ نغا٥ض املتًؿات ٫ املطاٚع١ ع٢ً

 .َا مل تهٔ أ١َ ؾٝذب يغٝزٖا َٗض َجًٗا ع٢ً طإ بٗا، ٚيٛ َطاٚع١، ٭ْٗا ٫ متًو بنعٗا، ؾ٬ ٜغكط سل عٝزٖا بطٛاعٝتٗا

 

 َت٢ ٜتعزر املٗض ؟

أْٗا طٚدت٘ خزجي١، ثِ ٚط٦ٗا ظاّْا أْٗا طٚدت٘ طٜٓب، ثِ ٚط٦ٗا ظاّْا أْٗا عضٜت٘، ؾٝذب هلا ث٬ث١  نإٔ ٚط٦ٗا ظاّْا ايؾب١ٜٗٚتعزر املٗض بتعزر 

 .َٗٛص

 .ؾإٕ اذبزت ايؾب١ٗ أٚ اٱنضاٙ، ٚتعزر ايٛط٤ ؾُٗض ٚاسز اٱنضاٙ.ٚ ٜتعزر املٗض بتعزر
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 َاسا يف ساي١ َٔ أطاٍ بهاص٠ أدٓب١ٝ ب٬ ٚط٤؟

ٚط٤ أصـ ايبهاص٠ ٭ْ٘ إت٬ف دظ٤ مل ٜضر ايؾضع بتكزٜض عٛم٘، ؾريدع ؾٝ٘ إىل أصؽ٘ نغا٥ض املتًؿات، ٖٚٛ َا بني ٚع٢ً َٔ أطاٍ بهاص٠ أدٓب١ٝ ب٬ 

 .ٚقٌٝ: أصؽ٘ سه١َٛ.َٗضٖا بهضّا ٚثٝبّا

 

 َاسا يف ساي١ إٔ ايظٚز أطاٍ بهاصتٗا قبٌ ايزخٍٛ ؟

َّ...}نإ يكٛي٘ تعاىل: ٚإٕ أطاهلا ايظٚز، ثِ طًل قبٌ ايزخٍٛ مل ٜهٔ عًٝ٘ إ٫ ْقـ املغ٢ُ إٕ  ُٖ َُغُّٛ ِٕ َت ٌٔ َأ ِٔ َقِب َِ  َّٔ ُٖ ُُٛ ِٕ َطًِٖكُت اٯ١ٜ. ٖٚشٙ  {َٚٔإ

ُٙ...}ٚإ٫ ؾاملتع١ يكٛي٘ تعاىل: .َطًك١ قبٌ املغٝػ ٚاشب٠ًٛ، ؾًٝػ هلا إ٫ ْقـ املغ٢ُ ُُِٛعٔع َقَزُص َّ َع٢ًَ اِي ُٖ ََتُِّعٛ َٚ}. 

 

 ٌٖ ٜقح تظٜٚر َٔ ْهاسٗا ؾاعز؟

بط٬م أٚ ؾغذ ٭ْ٘ ْهاح ٜغٛؽ ؾٝ٘ ا٫دتٗار، ؾاستاز إىل إٜكاع ؾضق١، نايقشٝح  قبٌ ايؿضق١ .ٜر َٔ ْهاسٗا ؾاعز نايٓهاح ب٬ ٚي٫ٚٞ ٜقح تظٚ

 .املدتًـ ؾٝ٘، خب٬ف ايٓهاح ايباطٌ

كبض َٗضٖا اسباٍ، َغ٢ُ هلا ؾإٕ أباٖا ايظٚز ؾغدٗا اسبانِ ْك عًٝ٘، يكٝاَ٘ قٝاّ املُتٓع. ٚيًظٚد١ قبٌ ايزخٍٛ َٓع ْؿغٗا َٔ طٚدٗا، ست٢ ت

ٚيٛ سٌ، ٭ْٗا ناْت، أٚ َؿٛم١. سهاٙ ابٔ املٓشص إمجاعّا. ٚهلا ايٓؿك١ طَٔ َٓع ْؿغٗا، يكبن٘، ٭ٕ املٓع َٔ قبٌ ايظٚز. ْك عًٝ٘. ٫ َٗضٖا امل٪دٌ، 

 .صمٝت بتأخريٙ

 
 ا٭نٌ ٚآراب ايٛي١ُٝ باب

 ٚاٱداب١ إيٝٗا يف املض٠ اٍ،ىل ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١؟ ايعضؼ؟أسنض سهِ ٚي١ُٝ 

ٚأَض بٗا عبز ايضمحٔ بٔ عٛف سني قاٍ ي٘: تظٚدت. ؾكاٍ ي٘: " – نُا يف سزٜح أْػ -ٚي١ُٝ ايعضؼ ع١ٓ َ٪نز٠ ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾعًٗا 

 .قاٍ يف ايؾضح: ٚيٝغت ٚادب١ يف قٍٛ ا٭نجض .َتؿل عًُٝٗا "أٚمل ٚيٛ بؾا٠

٫ خ٬ف يف ٚدٛب اٱداب١ إىل ايٛي١ُٝ ملٔ رعٞ إيٝٗا، إسا مل  :إيٝٗا يف املض٠ ا٭ٚىل ٚادب١، إٕ نإ ٫ عشص ٫ٚ َٓهض قاٍ ابٔ عبز ايرب ٚاٱداب١

عٛي٘ . ٚصٜهٔ ؾٝٗا هلٛ، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: ؽض ايطعاّ طعاّ ايٛي١ُٝ، ٜزع٢ إيٝٗا ا٭غٓٝا٤، ٜٚرتى ايؿكضا٤. َٚٔ مل جيب، ؾكز عق٢ اهلل 

  َتؿل عًُٝٗا.. "أدٝبٛا ٖشٙ ايزع٠ٛ إسا رعٝتِ هلا . ٚنإ ابٔ عُض ٜأتٞ ايزع٣ٛ يف ايعضؼ ٚغري ايعضؼ، ٜٚأتٝٗا ٖٚٛ فا٥ِ :"ٚعٔ ابٔ عُض َضؾٛعّا

 .. صٚاٙ أمحز، ٚأبٛ راٚر، ٚابٔ َاد٘ "ايٛي١ُٝ أٍٚ ّٜٛ: سل، ٚايجاْٞ: َعضٚف، ٚايجايح: صٜا٤ ٚمسع١" :ٚيف ايجا١ْٝ: ع١ٓ. ٚيف ايجايج١: َهض١ٖٚ سبزٜح

 

 َاسا يف ساي١ إٔ عًِ يف ٚي١ُٝ ايعضؼ َٓهضا؟ 

نظَض ٚمخض ٚآي١ هلٛ، ٚأَهٓ٘ اٱْهاص، سنض ٚأْهض، ٭ْ٘ جيُع بني ٚادبني: إداب١ أخٝ٘ املغًِ، ٚإطاي١ املٓهض. ٚإٕ مل :ٚإٕ عًِ إٔ يف ايزع٣ٛ َٓهضّا 

 .صٚاٙ أمحز "َٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخض، ؾ٬ ٜكعز ع٢ً َا٥ز٠ ٜزاص عًٝٗا اشبُض"ميهٓ٘ اٱْهاص مل حينض، سبزٜح ابٔ عُض َضؾٛعّا: 

 

 ًٛي١ُٝ؟َت٢ دبب اٱداب١ ي

 ٚإمنا دبب اٱداب١ يًٛي١ُٝ،

 .خب٬ف، عبٛ صاؾنٞ، َٚتذاٖض مبعق١ٝ َغًُّا حيضّ ٖذضٙإسا نإ ايزاعٞ 

ٚتك٣ٛ ايهضا١ٖ ٚتنعـ حبغب نجض٠ اسبضاّ ٚقًت٘  .ؾإٕ نإ يف َاي٘ سضاّ، نضٖت إدابت٘، َٚعاًَت٘، ٚقبٍٛ ٖزٜت٘ ٖٚبت٘، ٚفزقت٘ ٚنغب٘ طٝب.

 .ُٖادظّ ب٘ يف املػين ٚ ايؾضح ٚغري

 

 َاسا يف ساي١ إٕ رعاٙ اثٓإ أٚ أنجض َٔ ٚي١ُٝ؟

يٛدٛب إدابت٘ بزعا٥٘، ؾ٬  ،أداب: ا٭عبل ق٫ّٛ ميهٔ ازبُع ٚإ٫ ، ٚدبت عًٝ٘ إداب١ ايهٌ، إٕ أَهٓ٘ ازبُع بإٔ اتغع ايٛقت،رعاٙ اثٓإ ؾأنجضٚإٕ 

 ٜغكط بزعا٤ َٔ بعزٙ،

 ٭ْ٘ ا٭نضّ عٓز اهلل، ؾا٭رٜٔ

 ملا يف تكزمي٘ َٔ فًت٘، ؾا٭قضب صمحّا

بل . يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: إسا ادتُع ايزاعٝإ ؾأدب أقضبُٗا بابّا، ؾإٕ أقضبُٗا بابّا أقضبُٗا دٛاصّا، ؾإٕ عبل أسزُٖا ؾأدب ايشٟ ع ؾذٛاصّا

 .صٚاٙ أمحز، ٚأبٛ راٚر
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 .إٕ اعتٜٛا، أٚ اعتٛٚا يف سيو، ؾٝكزّ َٔ خضدت ي٘ ايكضع١، ٭ْٗا متٝظ املغتشل عٓز اعتٛا٤ اسبكٛم ثِ ٜكضع

 .٫ٚ ٜكقز باٱداب١ ْؿػ ا٭نٌ، بٌ ٜٟٓٛ اٱقتزا٤ بايغ١ٓ، ٚإنضاّ أخٝ٘ امل٪َٔ، ٚي٬٦ ٜعٔ ب٘ ايتهرب صدا٤ إٔ ٜجاب ع٢ً ْٝت٘

 

 ؾُاسا يف ساي١ إٕ نإ فا٥ُا؟

فا٥ُّا تطٛعّا، ملا صٟٚ أْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: نإ يف رع٠ٛ، ٚنإ َع٘ مجاع١، ؾاعتظٍ صدٌ َٔ ايكّٛ ْاس١ٝ، ؾكاٍ ف٢ً اهلل ٜٚغتشب أنً٘ ٚيٛ 

 . "رعانِ أخٛنِ ٚتهًـ يهِ. نٌ َّٜٛا، ثِ فِ َّٜٛا َهاْ٘ إٕ ؽ٦ت" :عًٝ٘ ٚعًِ

٫َِِٚ ُتِبِطًُٛ}إ٫ فَّٛا ٚادبّا ؾ٬، ٭ْ٘ حيضّ قطع٘، يكٛي٘ تعاىل:  َُاَيُه إسا رعٞ أسزنِ ؾًٝذب، ؾإٕ نإ فا٥ُّا  "ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا:  {ا َأِع

 .، ٭ْ٘ ٜض٣ٚ عٔ عجُإ ٚابٔ عُض. ٚيٝعًُٛا عشصٙ، ٚتظٍٚ ايت١ُٗ"ؾًٝزع، ٚإٕ نإ َؿطضّا ؾًٝطعِ صٚاٙ أبٛ راٚر. ٜٚغتشب إع٬َِٗ بقٝاَ٘

 .عبار٠ٜٟٚٓٛ بأنً٘ ٚؽضب٘ ايتكٟٛ ع٢ً ايطاع١ يتٓكًب ايعار٠ 

 

 ايٛي١ُٝ؟ املزعٛ إىل أسنض آراب 

ّا ٚحيضّ ا٭نٌ ب٬ إسٕ فضٜح أٚ قض١ٜٓ، ٚيٛ َٔ بٝت قضٜب٘ أٚ فزٜك٘ سبزٜح ابٔ عُض َضؾٛعّا: َٔ رخٌ ع٢ً غري رع٠ٛ، رخٌ عاصقّا، ٚخضز َػري-

إسا عًِ أٚ ظٔ صمٞ فاسب٘ بشيو، ْعضّا إىل  ٚايقزٜل َٔ َاٍ غري ضبضط عٓ٘، .ٚقاٍ يف اٯراب: ٜٚباح ا٭نٌ َٔ بٝت ايكضٜب .صٚاٙ أبٛ راٚر

 .ايعار٠ ٚايعضف

. صٚاٙ  "إسا رعٞ أسزنِ إىل طعاّ، ؾذا٤ َع ايضعٍٛ، ؾشيو إسٕ يو "ٚايزعا٤ إىل ايٛي١ُٝ، ٚتكزِٜ ايطعاّ إسٕ يف ا٭نٌ سزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا:-

 .أمحز ٚأبٛ راٚر، ٚقاٍ ابٔ َغعٛر: إسا رعٝت ؾكز أسٕ يو صٚاٙ أمحز

، ف٢ً كزّ َا سنض َٔ ايطعاّ َٔ غري تهًـ ملا ص٣ٚ أمحز يف املغٓز: إٔ عًُإ رخٌ عًٝ٘ صدٌ، ؾزعا ي٘ مبا نإ عٓزٙ، ؾكاٍ: يٛ ٫ إٔ صعٍٛ اهللٜٚ-

 إٔ ٜتهًـ أسزْا يقاسب٘، يتهًؿٓا يو. -أٚ قاٍ: يٛ ٫ أْا ْٗٝٓا  - اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ْٗاْا

 صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر.  "عبض مخػ بزْات، ٚقاٍ: َٔ ؽا٤ اقتطع"عًٝ٘ ٚعًِ: ٜٚباح ايٓجاص ٚايتكاط٘، ٭ْ٘ ف٢ً اهلل  -

ٚ٭ٕ ؾٝ٘ رْا٠٤.  .ٜهضٙ، ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ عٔ ايٓٗب٢ ٚاملج١ً. صٚاٙ أمحز ٚايبداصٟ :ٖٚشا داص صبض٣ ايٓجاص، ٭ْ٘ ْٛع إباس١. ٚعٓ٘-

ؽ٦ّٝا ًَه٘، ٭ْ٘ ْٛع إباس١، أؽب٘ َا ٜأنً٘ اينٝؿإ. ٚإٕ قغِ ع٢ً اسبامضٜٔ نإ أٚىل ٚخرب ايبزْات ٜزٍ ع٢ً إباست٘ يف ازب١ًُ. َٚٔ أخش َٓ٘ 

داصٟ. ٚؾضم ب٬ خ٬ف، يكٍٛ أبٞ ٖضٜض٠: قغِ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، َّٜٛا بني أفشاب٘ متضّا، ؾأعط٢ نٌ إْغإ عبع متضات... اسبزٜح، صٚاٙ ايب

 .مخغ١ مخغ١، ملا سشم ابٓ٘ سغٔ اٱَاّ أمحز ع٢ً ايقبٝإ ازبٛط، يهٌ ٚاسز

رخٌ عًٞ صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾضأ٣ نغض٠ ًَكا٠، ؾأخشٖا ؾُغشٗا ثِ أنًٗا، ٚقاٍ: ٜا عا٥ؾ١، "٫ٚ ٜؾضع تكبٌٝ اشببظ سبزٜح عا٥ؾ١: -

ايؾهض ي٘ بٓشٛٙ، ٚيؿع٘: أسغين دٛاص ْعِ اهلل صٚاٙ ابٔ َاد٘. ٚصٚاٙ ابٔ أبٞ ايزْٝا يف نتاب  . "أنضَٞ نضميو، ؾإْٗا َا ْؿضت عٔ قّٛ، ؾعارت إيِٝٗ

 .عًٝو . قاٍ يف اٯراب: ؾٗشا اشبرب ٜزٍ ع٢ً عزّ ايتكبٌٝ، ٭ٕ ٖشا ضبً٘ نُا ٜؿعٌ يف ٖشا ايظَإ

شِ ٚتهضٙ إٖاْت٘، َٚغح ٜزٜ٘ ب٘، ٚٚمع٘ ذبت ايكقع١ ْك عًٝ٘، ملا تكزّ، ٚنضٙ أمحز اشببظ ايهباص، ٚقاٍ: يٝػ ؾٝ٘ بضن١. ٚجيٛط قطع ايً-

اسبزٜح. استر ب٘ أمحز. ٚع٦ٌ عٔ سزٜح ايٓٗٞ عٓ٘، ؾكاٍ: يٝػ  ...بايغهني، ملا ص٣ٚ ايبداصٟ: أْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ حيتظ َٔ نتـ ؽا٠

 .بقشٝح

 

 ٚبعزٙ ايطعاّ قبٌ ايٝزٜٔ غغٌ ٜٚغتشب ؾقٌ

 ؟ ٚآراب ايطعاّ؟ايٛي١ُٝأسنض آراب ا٭نٌ َٔ 

إعٓارٙ معٝـ.  . "َٔ أسب إٔ ٜهجض خري بٝت٘، ؾًٝتٛمأ إسا سنض غزا٩ٙ، ٚإسا صؾع"سبزٜح أْػ َضؾٛعّا:  ٜٚغتشب غغٌ ايٝزٜٔ قبٌ ايطعاّ ٚبعزٙ -

٫ ايٛم٤ٛ ايٛم٤ٛ قبً٘ ٚبعزٙ . قاٍ مجاع١ َٔ ايعًُا٤: املضار بايٛم٤ٛ ٖٓا: غغٌ ايٝزٜٔ،  :صٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚغريٙ. ٚعٔ عًُإ َضؾٛعّا: بضن١ ايطعاّ

 .ايؾضعٞ. ٚعٓ٘: ٜهضٙ قبً٘. اختاصٙ ايكامٞ. قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: َٔ نضٖ٘، قاٍ: ٖشا َٔ ؾعٌ ايٝٗٛر، ؾٝهضٙ ايتؾب٘ بِٗ

إسا أنٌ أسزنِ، ؾًٝشنض اعِ اهلل، ؾإٕ ْغٞ إٔ ٜشنض اعِ اهلل يف أٚي٘، ؾًٝكٌ: "ٚتغٔ ايتغ١ُٝ دٗضّا ع٢ً ايطعاّ ٚايؾضاب سبزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعّا: -

 ."بغِ اهلل أٚي٘ ٚآخضٙ . ٚقٝػ عًٝ٘ ايؾضب

صٚاٙ َغًِ. أٟ: بٌ َغتٛؾظّا  ". دجا عٓز ا٭نٌ، ٚقاٍ: أَا أْا ؾ٬ آنٌ َتهّأ"٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ٚإٔ جيًػ ع٢ً صدً٘ ايٝغض٣، ٜٚٓقب اي٢ُٓٝ-

 .صٚاٙ َغًِ "ٜأنٌ َٓ٘ أن٬ّ سصٜعّا -ٚيف يؿغ  -أْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أنٌ َكعّٝا متضّا "حبغب اسباد١. ٚعٔ أْػ: 

 .أٚ ٜرتبع ٚدعٌ بعنِٗ ايرتبع َٔ ا٫تها٤-

. َتؿل عًٝ٘.  "يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يعُض بٔ أبٞ ع١ًُ: ٜا غ٬ّ، عِ اهلل، ٚنٌ بُٝٝٓو، ٚنٌ مما ًٜٝو"ٜٚأنٌ بُٝٝٓ٘ بج٬ث١ أفابع مما ًٜٝ٘ -
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 .صٚاٙ اشب٬ٍ "عًٝ٘ ٚعًِ، ٜأنٌ بج٬خ أفابع، ٫ٚ ميغح ٜزٙ ست٢ ًٜعكٗا نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل "ٚعٔ نعب بٔ َايو قاٍ:

أٜنّا:  ٜٚقػض ايًك١ُ، ٜٚطٌٝ املنؼ قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: ع٢ً إٔ ٖشٙ املغأي١ مل أدزٖا َأثٛص٠، ٫ٚ عٔ أبٞ عبز اهلل، يهٔ ؾٝٗا َٓاعب١. ٚقاٍ-

 .ْكً٘ عٓ٘ يف اٯراب ْعري ٖشا َا سنضٙ اٱَاّ أمحز َٔ اعتشباب تقػري ا٭صغؿ١.

 .صٚاٙ َغًِ "أَض صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، بًعل ا٭فابع ٚايقشؿ١، ٚقاٍ: إْهِ ٫ تزصٕٚ يف أ١ٜ ايربن١ :"ٚميغح ايقشؿ١ سبزٜح دابض-

... . اسبزٜح، "٫ٚ ٜزعٗا يًؾٝطإإسا ٚقعت يك١ُ أسزنِ، ؾًٝأخشٖا، ؾًُٝط َا نإ بٗا َٔ أس٣ّ، ثِ يٝأنًٗا " :ٜٚأنٌ َا تٓاثض سبزٜح دابض َضؾٛعّا-

 .صٚاٙ َغًِ

ِِ...}ٜٚ٪ثض احملتاز يكٛي٘ تعاىل:  .ٜٚػض طضؾ٘ عٔ دًٝغ٘ ي٬٦ ٜغتشٞ- ٔٗ ُِْؿِغ َٕ َع٢ًَ َأ ُِٜ٪ِثُضٚ  .اٯ١ٜ {َٚ

. " نع ؾاٙ ع٢ً َٛمع يفنٓت أتعضم ايعضم، ؾأْاٚي٘ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾٝ "ٜٚأنٌ َع ايظٚد١ ٚاملًُٛى ٚايٛيز ٚيٛ طؿ٬ّ يكٍٛ عا٥ؾ١-

 .ٚأنٌ َع٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عُض بٔ أبٞ ع١ًُ ٖٚٛ فػري. اسبزٜح

 .ٜٚعًل أفابع٘ ملا تكزّ-

ربًًٛا َٔ ايطعاّ، ؾإْ٘ يٝػ ؽ٤ٞ أؽز ع٢ً املًو "ٚخيًٌ أعٓاْ٘ ملا صٟٚ عٔ ابٔ عُض: تضى اشب٬ٍ ٜٖٛٔ ا٭عٓإ ٚصؾع٘ بعنِٗ. ٚيف سزٜح: -

 ". َٔ أسزنِ صٜح ايطعاّ ايشٟ ع٢ً ايعبز إٔ جيز

َٔ أنٌ ؾُا ربًٌ ؾًًٝؿغ، َٚا ٫ى بًغاْ٘ "ًٜٚكٞ َا أخضد٘ اشب٬ٍ، ٜٚهضٙ إٔ ٜبتًع٘، ؾإٕ قًع٘ بًغاْ٘ مل ٜهضٙ سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا: -

 .. صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘ "ؾًٝبًع. َٔ ؾعٌ ؾكز أسغٔ، َٚٔ ٫ ؾ٬ سضز

٢ْٗ إٔ ٜتٓؿػ يف اٱْا٤، أٚ ٜٓؿذ "أطًك٘ ا٭فشاب، يعاٖض اشبرب. اْت٢ٗ. ٚعٔ ابٔ عباؼ َضؾٛعّا:  :اٍ يف اٯرابٜٚهضٙ ْؿذ ايطعاّ ٚايؾضاب. ق-

 ."ؾٝ٘

 .صٚاٙ ايبٝٗكٞ بإعٓار سغٔ "٫ ٜ٪نٌ طعاّ ست٢ ٜشٖب خباصٙ"ٚنْٛ٘ ساصّا ٭ْ٘ ٫ بضن١ ؾٝ٘. ٚقاٍ أبٛ ٖضٜض٠: -

 ٚأنً٘ بأقٌ َٔ ث٬خ أفابع ٭ْ٘ نرب،-

 .َٔ ث٬خ أفابع ٭ْ٘ ؽضٙ. ٚمل ٜقشح اٱَاّ أمحز سزٜح أنً٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بهؿ٘ نًٗا أٚ أنجض-

ٚسنض ابٔ عبز ايرب ٚابٔ سظّ: إٔ ا٭نٌ بايؾُاٍ ضبضّ، يعاٖض  .أٚ بؾُاي٘ ب٬ مضٚص٠، ٭ْ٘ تؾب٘ بايؾٝطإ. ٚسنضٙ ايٟٓٛٚ يف ايؾضب إمجاعّا-

 .ا٭خباص

إسا أنٌ أسزنِ طعاَّا، ؾ٬ ٜأنٌ َٔ أع٢ً ايقشؿ١، ٚيهٔ يٝأنٌ "أٚ َٔ أع٢ً ايقشؿ١: أٚ ٚعطٗا يكٛي٘: ... ٚنٌ مما ًٜٝو... . ٚعٔ ابٔ عباؼ َضؾٛعّا: -

 .صٚاُٖا ابٔ َاد٘ "َٔ أعؿًٗا، ؾإٕ ايربن١ تٓظٍ َٔ أع٬ٖا ٚيف يؿغ آخض نًٛا َٔ دٛاْبٗا، ٚرعٛا سصٚتٗا، ٜباصى ؾٝٗا

 .يف ايكقع١، ٚتكزِٜ صأع٘ إيٝٗا عٓز ٚمع ايًك١ُ يف ؾُ٘ ٭ْ٘ صمبا عكط َٓ٘ ؽ٤ٞ ؾٝٗا ؾٝكشصٖا ْٚؿض ٜزٙ-

 .ٚن٬َ٘ مبا ٜغتكشص إسا أنٌ َع غريٙ، أٚ مبا ٜنشهِٗ أٚ حيظِْٗ. قاي٘ ايؾٝذ عبز ايكارص. ٚنشا ؾعً٘ َا ٜغتكشص: نتُدط-

. ٚعٔ ابٔ عُض ٢ْٗ صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل "ايضدٌ َته٦ّا ٜزٍ ع٢ً اعتدؿاؾ٘ بٓع١ُ اهلل أنٌ"ٚأنً٘ َته٦ّا، أٚ َنطذعّا ملا تكزّ. ٚقاٍ ابٔ ٖبري٠: -

 .صٚاٙ أبٛ راٚر "عٔ ازبًٛؼ ع٢ً َا٥ز٠ ٜؾضب عًٝٗا اشبُض، ٚإٔ ٜأنٌ ٖٚٛ َٓبطح ع٢ً بطٓ٘"عًٝ٘ ٚعًِ، عٔ َطعُني: 

ٜح، صٚاٙ ايرتَشٟ ٚايٓغا٥ٞ ٚابٔ َاد٘. ٚعٔ مسض٠ بٔ دٓزب أْ٘ قٌٝ ... اسبز"َا َٮ آرَٞ ٚعا٤ّ ؽضّا َٔ بطٔ"ٚأنً٘ نجريّا حبٝح ٜ٪سٜ٘ سبزٜح: -

مل أفٌ عًٝ٘ قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: ٜعين: أْ٘ أعإ ع٢ً قتٌ ْؿغ٘. اْت٢ٗ. ؾإٕ مل ٜ٪سٙ داط،  ي٘: إٕ ابٓو بات ايباصس١ بؾُّا، ؾكاٍ: أَا يٛ َات

صٚاٙ  "ؾؾضب، ثِ أَضٙ ثاّْٝا، ٚثايجّا، ست٢ قاٍ: ٚايشٟ بعجو باسبل َا أدز ي٘ َغاغّا -أٟ: َٔ ايًدي  -اؽضب  "يكٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٭بٞ ٖضٜض٠

 .ايبداص٣

ٚقٌٝ ٭محز ٖ٪٤٫ ايشٜٔ ٜأنًٕٛ ق٬ًّٝ، ٜٚكًًٕٛ طعاَِٗ. قاٍ: َا ٜعذبين، مسعت عبز ايضمحٔ بٔ  أٚ ق٬ًّٝ حبٝح ٜنضٙ سبزٜح ٫مضص ٫ٚ مضاص-

 .يؿضض. صٚاٙ اشب٬ٍَٗزٟ ٜكٍٛ: ؾعٌ قّٛ ٖهشا ؾكطعِٗ عٔ ا

ب ٚاسبهاٜات ٜٚأنٌ ٜٚؾضب َع أبٓا٤ ايزْٝا با٭رب ٚاملض٠٤ٚ، َٚع ايؿكضا٤ باٱٜجاص، َٚع ايعًُا٤ بايتعًِٝ، َٚع اٱخٛإ با٫ْبغاط، ٚباسبزٜح ايطٝ-

صأ٣ َا ْظٍ بٞ قاٍ: إٕ اسبغٔ نإ ٜكٍٛ:  اييت تًٝل باسباٍ إسا ناْٛا َٓكبنني. قاٍ َعٓاٙ اٱَاّ أمحز. ٚقاٍ دعؿض بٔ ضبُز: قاٍ يٞ أمحز: نٌ. ؾًُا

ٜكٍٛ: إمنا ٚمع ايطعاّ يٝ٪نٌ، ٚنإ إبضاِٖٝ بٔ أرِٖ ٜبٝع ثٝاب٘، ٜٚٓؿكٗا ع٢ً أفشاب٘. قاٍ: ؾاْبغطت ؾأنًت،  ٚاهلل يتأنًٔ، ٚنإ ابٔ عرئٜ

 .ؾكاٍ: يتأنًٔ ٖشٙ، اْت٢ٗ

قاٍ يف اٯراب ٚ ايؿضٚع: ٚا٭ٚىل دٛاطٙ، سبزٜح أْػ يف ايزبا٤ ٚؾٝ٘ ؾذعًت  َٚا دضت ب٘ ايعار٠ َٔ إطعاّ ايغا٥ٌ ٚعبٛ اهلض، ؾؿٞ دٛاطٙ ٚدٗإ-

 .٣أمجع ايزبا٤ بني ٜزٜ٘ صٚاٙ ايبداصٟ. ٚقاٍ: قاٍ ابٔ املباصى: ٫ بأؼ إٔ ٜٓاٍٚ بعنِٗ بعنّا، ٫ٚ ٜٓاٍٚ َٔ ٖشٙ املا٥ز٠ إىل َا٥ز٠ أخض

 
 ؽضب٘ أٚ أنً٘ َٔ ؾضؽ إسا اهلل حيُز إٔ ٜٚغٔ ؾقٌ
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 ٜغٔ بعز إسا ؾضؽ َٔ أنً٘ ٚؽضب٘ بعز ايٛي١ُٝ؟أسنض َا 

سبزٜح: إٕ اهلل يريم٢ عٔ ايعبز إٔ ٜأنٌ ا٭ن١ً ؾٝشُزٙ عًٝٗا، ٜٚؾضب ايؾضب١ ؾٝشُزٙ عًٝٗا ٜٚغٔ إٔ حيُز اهلل إسا ؾضؽ َٔ أنً٘ أٚ ؽضب٘ -

 .صٚاٙ َغًِ

َٔ أنٌ طعاَّا ؾكاٍ: "زٜح َعاس بٔ أْػ ازبٗين َضؾٛعّا: اسبُز هلل ايشٟ أطعُين ٖشا ايطعاّ، ٚصطقٓٝ٘ َٔ غري سٍٛ َين ٫ٚ ق٠ٛ سب :ٜٚكٍٛ-

 .صٚاٙ ابٔ َاد٘ "اسبُز هلل ايشٟ أطعُين ٖشا ٚصطقٓٝ٘ َٔ غري سٍٛ َين ٫ٚ ق٠ٛ، غؿض ي٘ َا تكزّ َٔ سْب٘

أثٝبٛا أخانِ  :ؾًُا ؾضغٛا، قاٍ ٜٚزعٛ يقاسب ايطعاّ يكٍٛ دابض: فٓع أبٛ اهلٝجِ بٔ ايتٝٗإ يًٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ طعاَّا، ؾزعاٙ ٚأفشاب٘،-

ٜٚ٪ٜزٙ سزٜح:  .. قايٛا: ٜا صعٍٛ اهلل: َٚا إثابت٘؟ قاٍ: إٕ ايضدٌ إسا رخٌ بٝت٘، ٚأنٌ طعاَ٘، ٚؽضب ؽضاب٘، ؾزعٛا ي٘، ؾشيو إثابت٘ صٚاٙ أبٛ راٚر

 . َٚٔ فٓع إيٝهِ َعضٚؾّا ؾهاؾ٦ٛٙ

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: إسا أتٞ بطعاّ أنٌ،  د١. قاٍ أبٛ أٜٛب نإ صعٍٛ اهللثِ سا ٜٚؿنٌ َٓ٘ ؽ٦ّٝا ٫ٚ عُٝا إٕ نإ ممٔ ٜتربى بؿنًت٘ أٚ نإ-

 .ٚبعح بؿنً٘ إيٞ. ؾٝغأٍ أبٛ أٜٛب عٔ َٛمع أفابع٘، ؾٝتبع َٛمع أفابع٘

 

 أسنض َا ٜغٔ َٔ َعاٖض ا٭ستؿاٍ املؾضٚع يف ايٛي١ُٝ؟

صٚاٙ ابٔ َاد٘.  "أعًٓٛا ٖشا ايٓهاح، ٚامضبٛا عًٝ٘ بايػضباٍ"ا٥ؾ١ َضؾٛعّا: سبزٜح ع ٜٚغٔ إع٬ٕ ايٓهاح ٚاينضب عًٝ٘ بزف ٫ سًل ؾٝ٘ ٫ٚ فٓٛز-

 .يًٓغا٤ ٚيف ايضعا١ٜ:ٚسزٜح ؾقٌ َا بني اسب٬ٍ ٚاسبضاّ: ايزف، ٚايقٛت يف ايٓهاح صٚاٙ اشبُغ١، إ٫ أبا راٚر. قاٍ املٛؾل

 .١ٜ. اْت٢ٗ. ٖٚٛ ظاٖض ايٓقٛلٜٚهضٙ يًضداٍ َطًكّا. قاٍ يف ايؿضٚع: ٚظاٖض ْقٛف٘، ٚن٬ّ ا٭فشاب: ايتغٛ-

 .٫ٚ بأؼ بايػظٍ يف ايعضؼ يكٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يٮْقاص-

 ٚيٛ ٫ اسبب١ ايغٛرا٤ ... َا عضت عشاصٜهِ ..… ٚيٛ ٫ ايشٖب ا٭محض ... ملا سًت بٛارٜهِ ..… أتٝٓانِ أتٝٓانِ ... ؾشْٝٛا عبٝٝهِ

 .صٚاٙ عبز اهلل بٔ أمحز يف املغٓز أتٝٓانِ أتٝٓانِ ... ؾشْٝٛا عبٝٝهِ :ٜنضب بزف، ٜٚكاٍٚنإ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٜهضٙ ْهاح ايغض ست٢ 

 
 ايٓغا٤ عؾض٠ باب

 أسنض آراب املعاؽض٠ بني ايظٚدني َٔ سكٛم؟

ََٚعاِؽ}ًٜظّ ن٬ّ َٔ ايظٚدني َعاؽض٠ اٯخض باملعضٚف َٔ ايقشب١ ازب١ًُٝ ٚنـ ا٭س٣، ٚإٔ ٫ ميطً٘ حبك٘ يكٛي٘ تعاىل:  َُِعُضِٚف...... َّٔ ِباِي ُٖ  {ُضٚ

َُِعُضِٚف...}ٚقٛي٘:  َّٔ ِباِي ٔٗ ِٝ ًَ ٌُ اٖيِشٟ َع َِِج  َّٔ ُٗ ََٚي اعتٛفٛا بايٓغا٤ "قاٍ بعنِٗ: ايتُاثٌ ٖٓا يف تأر١ٜ نٌ َُٓٗا َا عًٝ٘ يقاسب٘. ٚيف سزٜح:  {...

 .صٚاٙ َغًِ "خريّا

َّٔ َرَصَد١ْ}ٚسل ايظٚز عًٝٗا أععِ َٔ سكٗا عًٝ٘ يكٛي٘ تعاىل:  ٔٗ ِٝ ًَ ٍٔ َع يٛ نٓت آَضّا أسزّا إٔ ٜغذز ٭سز، ٭َضت املضأ٠ إٔ تغذز "ٚسزٜح:   {َِٚيًضَِّدا

 .صٚاٙ ايرتَشٟ "يظٚدٗا

ػري٠ َا ٜبػض اهلل. َٚٔ اشب٤٬ٝ َا حيب اهلل، إٕ َٔ ايػري٠ َا حيب اهلل، َٚٔ اي "ٚيٝهٔ غٝٛصّا َٔ غري إؾضاط سبزٜح دابض بٔ عتٝو َضؾٛعّا:

.. . اسبزٜح، صٚاٙ "َٚٓٗا َا ٜبػض اهلل، ؾأَا ايػري٠ اييت حيب اهلل: ؾايػري٠ يف ايضٜب١. ٚأَا ايػري٠ اييت ٜبػض اهلل: ؾايػري٠ يف غري ايضٜب١

 .أمحز، ٚأبٛ راٚر، ٚايٓغا٥ٞ

 

 ت٢ ٫ جيب سيو؟َت٢ جيب ع٢ً ايظٚد١ سل إٔ تغًِ ْؿغٗا يبٝت طٚدٗا َٚ

 .طًبٗا ٖٚٞ سض٠ ٚأَا ا٭١َ َع اٱط٬م، ؾ٬ جيب تغًُٝٗا إ٫ ي٬ّٝ. ْك عًٝ٘ ٚإسا مت ايعكز ٚدب ع٢ً املضأ٠ إٔ تغًِ ْؿغٗا يبٝت طٚدٗا إسا

ؾ١ ٖٚٞ بٓت تغع ميهٔ ا٫عتُتاع بٗا نبٓت تغع ْك عًٝ٘ يف صٚا١ٜ أبٞ اسباصخ. ٚسٖب يف سيو إىل إٔ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بين بعا٥

 .عٓني

 .إٕ مل تؾرتط راصٖا ؾإٕ ؽضطتٗا ؾًٗا ايؿغذ إٕ ْكًٗا عٓٗا يًظّٚ ايؾضط

 .٫ٚ جيب عًٝٗا ايتغًِٝ إٕ طًبٗا ٖٚٞ ضبض١َ حبر أٚ عُض٠

يف ْٗاص صَنإ. ؾإٕ طضأ أٚ َضٜن١، أٚ فػري٠، أٚ سا٥ض، ٚيٛ قاٍ: ٫ أطأ ٖشٙ ا٭عشاص متٓع ا٫عتُتاع بٗا، ٜٚضد٢ طٚاهلا، أؽب٘ َا يٛ طًب تغًُٝٗا 

 .اٱسضاّ، أٚ املضض، أٚ اسبٝض بعز ايزخٍٛ ؾًٝػ هلا َٓع ْؿغٗا َٔ طٚدٗا مما ٜباح ي٘ َٓٗا

 

 ٚقت نٌ بظٚدت٘ ٜغتُتع إٔ ٚيًظٚز ؾقٌ



تحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحىينيبمعهد شيخ اإلسالم العلمي  الرابعةمن كتاب منار السبيل الفرقة  الصداقملزمة س و ج كتاب    

 11 

 أسنض آراب ازبُاع بني ايظٚدني؟

َِِؾِأُتٛا }ع٢ً أٟ فؿ١ ناْت يكٛي٘ تعاىل:  ٚيًظٚز إٔ ٜغتُتع بظٚدت٘ نٌ ٚقت - ٢َّْ ِؽ٦ُِت ِِ َأ َٔ بني ٜزٜٗا، َٚٔ خًؿٗا، غري إٔ  "قاٍ دابض:  {َسِضَثُه

 .َتؿل عًٝ٘ "إسا باتت املضأ٠ ٖادض٠ّ ؾضاـ طٚدٗا يعٓتٗا امل٥٬ه١ ست٢ تقبح"ٚسزٜح:  .َتؿل عًٝ٘ "٫ ٜأتٝٗا إ٫ يف املأت٢

 . "٫ مضص ٫ٚ مضاص"َا مل ٜنضٖا أٚ ٜؾػًٗا عٔ ايؿضا٥ض سبزٜح: -

َتؿل  "٫ حيٌ يًُضأ٠ إٔ تقّٛ ٚطٚدٗا ؽاٖز إ٫ بإسْ٘":َضؾٛعّابإسْ٘ سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠  جيٛط هلا إٔ تتطٛع بق٠٬ أٚ فّٛ ٖٚٛ سامض إ٫ٚ٫ -

 .عًٝ٘

 .ٚي٘ ا٫عتُٓا٤ بٝزٖا نشا قاٍ. ٚقاٍ يف ؽضح اٱقٓاع يف باب ايتعظٜض: ٭ْ٘ نتكبًٝٗا-

 .ٚايغؿض ب٬ إسْٗا ٭ْ٘ ٫ ١ٜ٫ٚ هلا عًٝ٘-

 "إٕ اهلل ٫ ٜغتشٞ َٔ اسبل. ٫ تأتٛا ايٓغا٤ يف أعذاطٖٔ"ًِ َٔ ايقشاب١ َٚٔ بعزِٖ، سبزٜح:حيضّ ٚط٪ٖا يف ايزبض يف قٍٛ أنجض أٌٖ ايعٚ-

 .صٚاٙ ابٔ َاد٘

َّ َستَّ}ٚعبٛ اسبٝض حيضّ ٚط٪ٖا ؾٝ٘ إمجاعّا، يكٛي٘ تعاىل: - ُٖ ٫َٚ َتِكَضُبٛ َُِشٝٔض  َِّٓغا٤َ ِؾٞ اِي َٕ...َؾاِعَتٔظُيٛا اي ُِٗض َِٜط ٚسزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا:  . {٢ 

 .صٚاٙ ا٭ثضّ "َٔ أت٢ سا٥نّا أٚ اَضأ٠ّ يف ربضٖا ؾكز نؿض مبا أْظٍ ع٢ً ضبُز، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ"

ابٔ عُض: ٚعظي٘ عٓٗا ب٬ إسْٗا ْك عًٝ٘. ٖٚٛ: إٔ ٜٓظٍ املا٤ خاصدّا عٔ ايؿضز، ملا ؾٝ٘ َٔ تكًٌٝ ايٓغٌ، َٚٓع ايظٚد١ َٔ نُاٍ ا٫عتُتاع. ٚعٔ -

 .صٚاٙ أمحز ٚابٔ َاد٘ "٢ْٗ صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، إٔ ٜعظٍ عٔ اسبض٠ إ٫ بإسْٗا"

 .ؼ ٭ْ٘ رْا٠٤ٜٚهضٙ إٔ ٜكبًٗا أٚ ٜباؽضٖا عٓز ايٓا-

 .صٚاٙ أبٛ سؿك.  "ايه٬ّ عٓز صباَع١ ايٓغا٤ ؾإْ٘ َٓ٘ ٜهٕٛ اشبضؼ ٚايؿأؾأ٠ ٫ تهجضٚا"أٚ ٜهجض ايه٬ّ ساٍ ازبُاع قٝاعّا ع٢ً ايتدًٞ، ٚسبزٜح: -

ٜضاٙ أٚ ٜغُع٘ غري طؿٌ  صٚاٙ ابٔ َاد٘. ٜٚهضٙ حبٝح "إسا أت٢ أسزنِ أًٖ٘ ؾًٝغترت، ٫ٚ ٜتذضر دبضر ايعرئٜ"ٚنضٙ ايٛط٤ َتذضرٜٔ، سبزٜح: -

ثِ إسا قن٢ سادت٘ ؾ٬ "٫ ٜعكٌ. قاٍ أمحز: ناْٛا ٜهضٖٕٛ ايٛدػ، ٖٚٛ: ايقٛت اشبؿٞ. ٚنضٙ ْظع٘ قبٌ ؾضاغٗا، سبزٜح أْػ َضؾٛعّا، ٚؾٝ٘: 

 .صٚاٙ أمحز ٚأبٛ سؿك "ٜعذًٗا ست٢ تكنٞ سادتٗا

 .راٚر ٚغريٙ أٚ حيزثا مبا دض٣ بُٝٓٗا يٓٗٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، عٓ٘ صٚاٙ أبٛ-

 .ٜٚغٔ إٔ ٬ٜعبٗا قبٌ ازبُاع يتٓٗض ؽٗٛتٗا، ٚتٓاٍ َٔ يش٠ ازبُاع َجٌ َا ٜٓاي٘-

 .ٚإٔ ٜػطٞ صأع٘ عٓز ازبُاع، ٚعٓز اشب٤٬. قاٍ يف ايؿضٚع: سنضٙ مجاع١-

 .ٚإٔ ٫ ٜغتكبٌ ايكب١ً عٓز ازبُاع، ٭ٕ عُضٚ بٔ سظّ ٚعطا٤ نضٖا سيو. قاي٘ يف ايؾضح-

ِِ}قاٍ عطا٤ يف قٛي٘ تعاىل:  "بغِ اهلل، ايًِٗ دٓبٓا ايؾٝطإ، ٚدٓب ايؾٝطإ َا صطقتٓا": ٚإٔ ٜكٍٛ عٓز ايٛط٤- ُِْؿِغُه َُٛا ِيَأ  . {ََٚقزِّ

بغِ اهلل، ايًِٗ دٓبٓا ايؾٝطإ، ٚدٓب ايؾٝطإ َا صطقتٓا، "ٖٞ ايتغ١ُٝ عٓز ازبُاع. ٚعٔ ابٔ عباؼ َضؾٛعّا: يٛ إٔ أسزنِ سني ٜأتٞ أًٖ٘ قاٍ: 

 .َتؿل عًٝ٘ "ٚيز، مل ٜنضٙ ايؾٝطإ أبزّا ؾٛيز بُٝٓٗا

 .. ٖٚٛ َضٟٚ عٔ عا٥ؾ١"ٚإٔ تتدش املضأ٠ خضق١ تٓاٚهلا يًظٚز بعز ؾضاغ٘ َٔ ازبُاع يُٝغح بٗا"-

 
 ٚعبٛٙ ٚطبذ ٚخبظ عذٔ يف طٚدٗا خز١َ عًٝٗا ٚيٝػ ؾقٌ

 أسنض سل ايظٚز ع٢ً طٚدت٘؟

 .عًٝ٘، ٭ٕ املعكٛر عًٝ٘ َٓؿع١ ايبنع، ؾ٬ ميًو غريٙ َٔ َٓاؾعٗاْك  ٚيٝػ عًٝٗا خز١َ طٚدٗا يف عذٔ ٚخبظ ٚطبذ ٚعبٛٙ -

ٚيٛ إٔ صد٬ّ أَض اَضأت٘ إٔ  "يهٔ ا٭ٚىل هلا ؾعٌ َا دضت ب٘ ايعار٠ ٚأٚدب ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ املعضٚف َٔ َجًٗا ملجً٘. ٚيف سزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعّا:

 .صٚاٙ أمحز ٚابٔ َاد٘ "إ ْٛهلا إٔ تؿعٌتٓكٌ َٔ دبٌ أمحض إىل دبٌ أعٛر، َٚٔ دبٌ أعٛر إىل دبٌ أمحض، يه

 .ٚي٘ إٔ ًٜظَٗا بػغٌ ظباع١ عًٝٗا، ٚبايػغٌ َٔ اسبٝض. ٚايٓؿاؼ ٚازبٓاب١ ٚادتٓاب احملضَات إسا ناْت َهًؿ١-

 .ٚبأخش َا ٜعاف َٔ ظؿض ٚؽعض قاٍ ايكامٞ: صٚا١ٜ ٚاسز٠، ٭ْ٘ ميٓع نُاٍ ا٫عتُتاع-

إٔ صد٬ّ عاؾض، َٚٓع طٚدت٘ َٔ اشبضٚز، ؾُضض أبٖٛا: ؾاعتأسْت صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل "ٚحيضّ عًٝٗا اشبضٚز ب٬ إسْ٘، ٚيٛ ملٛت أبٝٗا سبزٜح أْػ -

بط١ يف  . صٚاٙ ابٔ "أْٞ قز غؿضت هلا بطاعتٗا طٚدٗا :عًٝ٘ ٚعًِ، يف سنٛص دٓاطت٘، ؾكاٍ هلا: اتكٞ اهلل ٫ٚ ربايؿٞ طٚدو . ؾأٚس٢ اهلل إيٝ٘

ُا، ٚؽٗٛر أسهاّ ايٓغا٤. ٚقاٍ أمحز يف اَضأ٠ هلا طٚز ٚأّ َضٜن١: طاع١ طٚدٗا أٚدب عًٝٗا َٔ أَٗا، إ٫ إٔ ٜأسٕ هلا. ٜٚغتشب إسْ٘ هلا يف عٝارتٗ

ٛا٥ذٗا اييت ٫ بز هلا يهٔ هلا إٔ ربضز يكنا٤ س.ايضسِ، ٚاملعاؽض٠ باملعضٚف. َٚٓعٗا ٜ٪رٟ إىل ايٓؿٛص، ٜٚػضٟ بايعكٛم دٓاطتُٗا، ملا ؾٝ٘ َٔ ف١ً

 .َٓٗا، يًنضٚص٠
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 .َا مل خيـ َُٓٗا اينضص ؾً٘ املٓع رؾعّا يًنضص .٫ٚ ميًو َٓعٗا َٔ ن٬ّ أبٜٛٗا، ٫ٚ َٓعُٗا َٔ طٜاصتٗا ٭ْ٘ ٫ طاع١ ملدًٛم يف َعق١ٝ اشبايل-

 .بٌ طاع١ طٚدٗا أسل يٛدٛبٗا عًٝٗا .٫ٚ ًٜظَٗا طاع١ أبٜٛٗا يف ؾضاق٘ ٚطبايؿت٘-

 
 يٝاٍ أصبع َٔ ي١ًٝ بطًبٗا اسبض٠ عٓز ٜبٝت إٔ ًٜظَ٘ٚ ؾقٌ

 نٝـ ٜهٕٛ املبٝت بني املتظٚز َٔ أصبع سضا٥ض؟

 "يكٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يعبز اهلل بٔ عُضٚ: إٕ يظٚدو عًٝو سكّا"إٕ مل ٜهٔ ي٘ عشص.  ًٜٚظَ٘ إٔ ٜبٝت عٓز اسبض٠ بطًبٗا ي١ًٝ َٔ أصبع يٝاٍ 

ٌ َٔ َتؿل عًٝ٘. ٚص٣ٚ ايؾعيب إٔ نعب بٔ عٛاص نإ دايغّا عٓز عُض بٔ اشبطاب، ؾذا٤ت اَضأ٠ ؾكايت: ٜا أَري امل٪َٓني، َا صأٜت صد٬ّ قط أؾن

 امل٪َٓني: ٬ٖ طٚدٞ. ٚاهلل إْ٘ يٝبٝت يًٝ٘ قا٥ُّا، ٜٚعٌ ْٗاصٙ فا٥ُّا. ؾاعتػؿض هلا، ٚأث٢ٓ عًٝٗا، ٚاعتشٝت املضأ٠، ٚقاَت صادع١. ؾكاٍ نعب: ٜا أَري

َضأ٠ عًٝٗا أعزٜت املضأ٠ ع٢ً طٚدٗا ؾًكز أبًػت إيٝو يف ايؾه٣ٛ. ؾكاٍ يهعب: اقض بُٝٓٗا، ؾإْو ؾُٗت َٔ أَضٖا َا مل أؾِٗ. قاٍ: ؾإْٞ أص٣ نأْٗا ا

ٍٚ بأعذب َٔ اٯخض، اسٖب ؾأْت ؾكاٍ عُض: ٚاهلل َا صأٜو ا٭ .ٚي١ًٝ ث٬خ ْغ٠ٛ ٖٞ صابعتٗٔ. ؾأقنٞ بج٬ث١ أٜاّ ٚيٝايٝٗٔ ٜتعبز ؾٝٗٔ، ٚهلا ّٜٛ

 .قاض ع٢ً ايبقض٠ ٚيف يؿغ: ْعِ ايكامٞ أْت صٚاٙ ععٝز. ٖٚشٙ قن١ٝ اؽتٗضت ؾًِ تٓهض، ؾهاْت إمجاعّا

 

 نٝـ ٜهٕٛ املبٝت يزٜ٘ أ١َ َٚتظٚز َٔ ث٬خ سضا٥ض؟

ٝح: إٔ هلا ي١ًٝ َٔ مثإ، ْقـ َا يًشض٠، ٭ٕ ٚا٭١َ ي١ًٝ َٔ عبع ٭ٕ أنجض َا ميهٓ٘ مجع٘ َعٗا ث٬خ سضا٥ض، هلٔ عت، ٚهلا ايغابع١. ٚايقش

 .طٜارتٗا ع٢ً سيو ربٌ بايتٓقٝـ. ٚطٜار٠ اسبض٠ ع٢ً ي١ًٝ َٔ أصبع طٜار٠ ع٢ً ايٛادب، ؾتعني َا سنضْا. قاي٘ يف ايهايف

 

 َا اسبز ا٭ر٢ْ يعزر َضات ايٛط٤ يف ايغ١ٓ ؟ َٚاسا إٕ أب٢ ايٛط٤؟

، ٭ٕ اهلل تعاىل قزص سيو بأصبع١ أؽٗض يف سل امل٪يٞ، ؾهشيو يف سل غريٙ، ٭ٕ ايُٝني ٫ تٛدب َا ٚإٔ ٜطأ يف نٌ ثًح ع١ٓ َض٠ إٕ قزص ٚطًبت٘

 .سًـ عًٝ٘، ؾزٍ إٔ ايٛط٤ ٚادب بزْٚٗا

زّا ؾضم اسبانِ بُٝٓٗا إٕ طًبت ْك عًٝ٘ يف صٚا١ٜ ابٔ َٓقٛص، يف صدٌ تظٚز اَضأ٠، ٚمل ٜزخٌ بٗا، ٜكٍٛ: غ.ؾإٕ أب٢ ايٛط٤ أٚ ايبٝتٛت١ ايٛادبني

ٜقح  أرخٌ بٗا، غزّا أرخٌ بٗا إىل ؽٗض، ٌٖ جيرب ع٢ً ايزخٍٛ؟ قاٍ: أسٖب إىل أصبع١ أؽٗض إٕ رخٌ بٗا، ٚإ٫ ؾضم بُٝٓٗا. ؾذعً٘ نامل٪يٞ. ٫ٚ

 .ايؿغذ ٖٓا إ٫ حبهِ سانِ، ٭ْ٘ طبتًـ ؾٝ٘

 

 ٘ ؾأب٢؟َاسا يف ساي١ إٕ نإ ايظٚز َغاؾض يف أَض غري ٚادب ؾٛم ْقـ ايعاّ ٚطًبت ايظٚد١ قزَٚ

أٚ طًب صطم حيتاز إيٝ٘ ٚطًبت قزَٚ٘، يظَ٘ ؾإٕ أب٢ ب٬ عشص ؾضم بُٝٓٗا  ٚإٕ عاؾض ؾٛم ْقـ ع١ٓ يف غري أَض ٚادب نشر، ٚغظٚ ٚادبني،

 .بطًبٗا، ملا تكزّ

 

 أسنض سهِ ايتغ١ٜٛ بني ايظٚدات يف املبٝت؟

: خ٬ؾّا يف ٚدٛب ايتغ١ٜٛ بني ايظٚدات يف ايكغِ. اْت٢ٗ. يكٛي٘ تعاىل٫ٚ ْعًِ  :ٚجيب عًٝ٘ ايتغ١ٜٛ بني طٚدات٘ يف املبٝت قاٍ يف ايؾضح

َُِعُضِٚف. ٚطٜار٠ إسزأٖ يف ايكغِ ٌَٝ. ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا َٔ نإ ي٘ اَضأتإ، ؾُاٍ إىل إسزاُٖا، دا٤ ّٜٛ َّٔ ِباِي ُٖ ايكٝا١َ ٚؽك٘ َا٥ٌ  ََٚعاِؽُضٚ

 .صٚاُٖا أبٛ راٚر "ايًِٗ ٖشا قغُٞ ؾُٝا أًَو، ؾ٬ تًُين ؾُٝا ٫ أًَو"غِ بٝٓٓا ؾٝعزٍ، ثِ ٜكٍٛ:ٚعٔ عا٥ؾ١ نإ صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٜك

 

 ؟ٚايٓٗاص َا نٝؿ١ٝ ايتغ١ٜٛ بني ايظٚدات يف املبٝت

 .ٜٚهٕٛ ي١ًٝ ٚي١ًٝ يؿعً٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

. صٚاٙ أمحز، َٚغًِ. ٚعُار ايكغِ  "ع١ًُ: ؾإٕ عبعت يو عبعت يٓغا٥ٞ ٚيكٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٭ّ"إ٫ إٔ ٜضمني بأنجض ٭ٕ اسبل ٫ ٜعزٖٚٔ، 

قبض صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل  "ايًٌٝ، إ٫ ملٔ َعٝؾت٘ بايًٌٝ، نشاصؼ، ٚايٓٗاص ٜزخٌ تبعّا، ٭ٕ عٛر٠ ٖٚبت َٜٛٗا يعا٥ؾ١ َتؿل عًٝ٘. ٚقايت عا٥ؾ١

صٚاٙ ايزاصقطين عٔ عًٞ، ٚاستر ب٘ أمحز. ٚقاٍ ابٔ  "ع سض٠، ي١ًٝ َٔ ث٬خ يٝاٍعًٝ٘ ٚعًِ، يف بٝيت، ٚيف َٜٛٞ، ٚإمنا قبض ْٗاصّا. ٚيظٚد١ أ١َ َ

 .املٓشص: أمجع َٔ عبؿغ عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ إٔ ايكغِ بني املغ١ًُ ٚايش١َٝ عٛا٤
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 أسنض نٝؿ١ٝ إٔ ٜعزٍ ايظٚز عٓزَا ٜتظٚز أنجض َٔ ٚاسز٠؟

 .َٓظ٫ّٚ بٗا، ؾريٜز إٔ حينضٖا، أٚ تٛفٞ إيٝ٘ ٚحيضّ رخٛي٘ يف ْٛب١ ٚاسز٠ إىل غريٖا إ٫ ينضٚص٠ نإٔ تهٕٛ-

 .ٚيف ْٗاصٖا إ٫ سباد١ نعٝار٠، ٚع٪اٍ عٔ أَض حيتاز إيٝ٘. ؾإٕ مل ًٜبح، مل ٜكض، ٭ْ٘ طَٔ ٜغري-

إٕ نإ داَع ا٭خض٣، ؾُٝهح عٓزٖا بكزص َا َهح عٓزٖا تًو اي١ًًٝ، أٚ جياَعٗا  ٚإٕ يبح أٚ داَع يظَ٘ ايكنا٤ بإٔ ٜزخٌ ع٢ً املع١ًَٛ يف ي١ًٝ-

٤ يٝعزٍ بُٝٓٗا. ٚيٝػ عًٝ٘ قنا٤ قب١ً ٚعبٖٛا، يكٍٛ عا٥ؾ١ نإ صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٜزخٌ عًٞ يف ّٜٛ غري٣، ؾٝٓاٍ َين نٌ ؽٞ

 .إ٫ ازبُاع

 .ٚإٕ طًل ٚاسز٠ ٚقت ْٛبتٗا أثِ ٭ْ٘ تغبب بايط٬م إىل إبطاٍ سكٗا َٔ ايكغِ-

 .ا٥ٗا سكٗا، ناملعغض بايزٜٔ إسا أٜغضٜٚكنٝٗا َت٢ ْهشٗا يتُهٓ٘ َٔ إٜؿ-

٭ٕ ايزاعٞ إيٝ٘ ايؾ٠ٛٗ ٚاحملب١، ٫ٚ عبٌٝ إىل ايتغ١ٜٛ يف  .٫ٚ جيب إٔ ٜغٟٛ بٝٓٗٔ يف ايٛط٤ ٚرٚاعٝ٘ ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾّا قاي٘ يف ايؾضح-

ِِ}سيو. قاٍ تعاىل ِٛ َسَضِفُت ََٚي َِّٓغا٤ِ  َٔ اي ِٝ ِٕ َتِعِزُيٛا َب ِٔ َتِغَتِطُٝعٛا َأ ايًِٗ ٖشا " :قاٍ ابٔ عباؼ: يف اسبب ٚازبُاع، ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ. {ََٚي

 . "قغُٞ ؾُٝا أًًَو، ؾ٬ تًُين ؾُٝا ٫ أًَو

 .نإ سغّٓا ٭ْ٘ أنٌُ ٫ٚ يف ايٓؿك١ ٚايهغ٠ٛ، سٝح قاّ بايٛادب، ٚإٕ أَهٓ٘ سيو ٚؾعً٘،-

 
 ث٬ثّا ٚثٝبّا عبعّا عٓزٖا أقاّ بهضّا تظٚز ٚإسا ؾقٌ

 إقاَت٘ يف ساي١ طٚاد٘ َٔ بهضا؟ أٚ طٚاد٘ َٔ ثٝب ؟َا َز٠ 

َٔ ايغ١ٓ "ثِ ٜعٛر إىل ايكغِ بٝٓٗٔ ٚتقري ازبزٜز٠ آخضٖٔ ْٛب١، سبزٜح أبٞ ق٬ب١ عٔ أْػ قاٍ:   ٚإسا تظٚز بهضّا أقاّ عٓزٖا عبعّا ٚثٝبّا ث٬ثّا

ٓزٖا ث٬ثّا، ثِ قغِ. قاٍ أبٛ ق٬ب١: يٛ ؽ٦ت يكًت: إٕ أْغّا صؾع٘ إىل ايٓيب، إسا تظٚز ايبهض ع٢ً ايجٝب، أقاّ عٓزٖا عبعّا، ٚقغِ. ٚإسا تظٚز ايجٝب أقاّ ع

 .أخضداٙ"ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 

 َا اسبا٫ت املباح يًظٚز تأرٜب ايظٚد١؟ ٚنٝؿ١ٝ تأرٜب٘ هلا؟

ٚعٔ ٚي٘ تأرٜبٗٔ ع٢ً تضى ايؿضا٥ض قاٍ أمحز: أخؾ٢ إٔ ٫ حيٌ يًضدٌ إٔ ٜكِٝ َع اَضأ٠ ٫ تقًٞ، ٫ٚ تػتغٌ َٔ ازبٓاب١، ٫ٚ تتعًِ ايكضإٓ. -

 .أْؿل ع٢ً عٝايو َٔ طٛيو، ٫ٚ تضؾع عِٓٗ عقاى أربّا، ٚأخؿِٗ يف اهلل صٚاٙ أمحز"َعاس َضؾٛعّا: 

ٌ، ٚسنض هلا َا أٚدب عًٝٗا َٔ اسبل ٚايطاع١، َٚا ًٜشكٗا باملدايؿ١ َٔ اٱثِ ٚعكٛط ايٓؿك١ ٚايهغ٠ٛ، َٚٔ عقت٘ ٚععٗا أٟ: خٛؾٗا اهلل عظ ٚد-

َّ...}َٚا ٜباح َٔ ٖذضٖا ٚمضبٗا، يكٛي٘ تعاىل:  ُٖ َٚاِمٔضُبٛ ََُناِدٔع  َّٔ ِؾٞ اِي ُٖ ُِٖذُضٚ َٚا  َّٔ ُٖ َّٔ َؾِعُعٛ ُٖ ُُْؾَٛط  َٕ  .{َٚايًٖاِتٞ َتَداُؾٛ

ٚقز ٖذض ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ْغا٤ٙ، ؾًِ  .٫ تنادعٗا يف ؾضاؽو"املنذع َا ؽا٤ َا راَت نشيو. قاٍ ابٔ عباؼ:  ؾإٕ أفضت، ٖذضٖا يف

 .َتؿل عًٝ٘ "ٜزخٌ عًٝٗٔ ؽٗضّا

 .َتؿل عًٝ٘"٫ حيٌ ملغًِ إٔ ٜٗذض أخاٙ ؾٛم ث٬ث١ أٜاّ "ٚيف ايه٬ّ ث٬ث١ أٜاّ ؾكط سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا: -

 "...ؾإٕ ؾعًٔ ؾاٖذضٖٚٔ يف املنادع، ٚامضبٖٛٔ مضبّا غري َربح"ضبٗا مضبّا غري ؽزٜز سبزٜح عُضٚ بٔ ا٭سٛل َضؾٛعّا ٚؾٝ٘: ؾإٕ أفضت م-

٫ جيًز أسزنِ اَضأت٘ دًز ايعبز، ثِ ٜنادعٗا "اسبزٜح، صٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚايرتَشٟ. ٚفشش٘. قاٍ ثعًب: غري َربح، أٟ: غري ؽزٜز. ٚيف سزٜح: 

 ". يف آخض ايّٝٛ

 بعؾض٠ أعٛاط ٫ ؾٛقٗا سبزٜح ٫ جيًز أسزنِ ؾٛم عؾض٠ أعٛاط، إ٫ يف سز َٔ سزٚر اهلل تعاىل َتؿل عًٝ٘.-

٫ٚ تنضب ايٛد٘، ٫ٚ تكبح، ٫ٚ  "ٚجيتٓب ايٛد٘ ٚاملٛامع املدٛؾ١ ٚاملغتشغ١ٓ، ٭ٕ ايكقز ايتأرٜب، ٫ اٱت٬ف. ٚيكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: -

 .يًدرب. صٚاٙ أبٛ راٚرإٔ ٜغأي٘، ٫ٚ أبٖٛا: مل ٜنضبٗا؟ٚقاٍ أمحز يف ايضدٌ ٜنضب اَضأت٘: ٫ ٜٓبػٞ ٭سز أمحز ٚأبٛ راٚر. صٚاٙ  "تٗذض إ٫ يف ايبٝت

 .ٚميٓع َٔ سيو إٕ نإ َاْعّا سبكٗا ست٢ ٜٛؾٝ٘، ٭ْ٘ ٜهٕٛ ظاملّا بطًب٘ سك٘ َع َٓع٘ سكٗا-

 ٚاسبُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاسبات 

 ؼ ٚ ز ايقزامأْت٢ٗ بؿنٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ز اشبًعًٜشك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 َعٗز ؽٝذ اٱع٬ّ ايعًُٞ ذبت إؽضاف ؾن١ًٝ ايع١َ٬/أب٢ إعشام اسبٜٛين

 


